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Úvod 

 

Man for the field and woman for the hearth 

man for the sword and for the needle she 

man with the head and woman with the heart 

man to command and woman to obey 

all else confusion. 

 

 (Alfred Tennyson, „The Princess“, 1847) 

 

 

Dnešní společnost klade na jednotlivce vysoké nároky. Ţijeme v době, kdy je běţné,  

a snad i nezbytné, aby placenou práci vykonávali muţi i ţeny. Zároveň se klade důraz 

na péči o děti, případně jiné členy rodiny, jakými jsou např. prarodiče nebo osoby se 

zdravotním znevýhodněním. Mnozí z nás si kladou otázku: „Jak to ale udělat, abych 

odvedl/a kvalitní práci u svého zaměstnavatele, věnoval/a dostatek času dětem, 

postaral/a se o své staré rodiče a ještě mi, pokud moţno, zbyla chvilka pro sebe?“  

 Stále častěji diskutovaným tématem se proto stává harmonizace pracovního  

a rodinného ţivota. Téma této práce úzce souvisí nejen s mým studijním oborem, ale  

i s mým osobním ţivotem. Téma jsem si vybrala v době, kdy jsem po několika letech 

působení v občanské poradně začala pociťovat touhu po větší flexibilitě v práci. Měla 

jsem pevně danou pracovní dobu, která se nesetkávala s mými představami a přáními. 

Přesto jsem si byla vědoma toho, ţe by mohlo být i hůř – mohla bych mít děti. To však 

pro mě bylo nepředstavitelné. Ne z důvodu, ţe bych je nechtěla mít, ale proto, ţe jsem si 

nedovedla představit, jak bych se jim mohla dostatečně věnovat, kdyţ mi skončí 

pracovní doba v pět hodin odpoledne. Dříve či později nejspíš přijde čas, kdy se 

s manţelem pro děti rozhodneme, a já si představuji, ţe pro ně budu mít více času neţ 

tři, čtyři hodiny denně. Chci s nimi trávit více času. Tak jako naše máma s námi.  

Dalším důvodem, proč jsem zatouţila po změně, bylo moje druhé zaměstnání, 

kterému se sice věnuji průměrně jen dvakrát v pracovním týdnu, ale znamená to, ţe po 

skončení pracovní doby v občanské poradně se potřebuji během deseti minut přesunout 

na brigádu, odkud se vracím kolem deváté večerní.  

Nesmím zapomenout ani na své prarodiče, zejména na babičku, která vyţaduje 
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stále více a více péče, jiţ dědeček ve svých 84 letech nedokáţe plně zajistit. Den co den 

za babičkou dojíţdí moje maminka, která je ale dosud ekonomicky aktivní a zaměstnání 

nemá zrovna jednoduché. Jaké by to asi bylo, kdybych v zaměstnání mohla končit 

kupříkladu kolem čtrnácté, patnácté hodiny? 

Vrátím se ještě na chvíli do občanské poradny, kde jsem působila jako odborný 

poradce a jistou dobu také jako vedoucí kontaktního místa. Část jednoho pracovního 

dne byla vyhrazena na zpracování administrativy, konzultace s odborníky či vyřizování 

e-mailových a telefonických dotazů klientů. Nesčetněkrát jsme si s kolegyněmi 

notovaly, jak by se nám líbilo pracovat alespoň ten jeden den z domova. Nebo mít 

pruţnou pracovní dobu tak jako kolegyně v jiném městě. Rozhodla jsem se proto 

zmapovat situaci v ostatních občanských poradnách, abych zjistila, co je v tomto 

specifickém oboru z hlediska harmonizace práce a rodiny moţné a co nikoliv, abychom 

získaly argumenty pro management v případě, ţe bychom v naší poradně navrhly 

některé opatření flexibilních forem práce. 

 

Postupem času skutečně nastala v mém pracovním ţivotě změna. Nikoliv však 

v občanské poradně, ale u jiného zaměstnavatele. V červenci 2014 jsem se ocitla na 

novém pracovišti - mimo občanské poradny, avšak stále v sociálních sluţbách. Nemám 

sice moţnost pracovat z domu, ale mám pruţnou pracovní dobu, která mi maximálně 

vyhovuje. 

Pruţná pracovní doba je jedním ze způsobů, jak harmonizovat osobní a pracovní 

ţivot. Skloubení práce a rodiny je fenoménem poslední doby. Výňatek z díla vydaného 

roku 1847, umístěný v úvodu předchozí strany, naznačuje, ţe v různých obdobích bylo 

postavení ţen a muţů velice rozdílné. Pracující mámy v jistých dobách neexistovaly, 

stejně tak jako pečující tátové (pomineme-li odpovědnost otců za morální a osobnostní 

růst dítěte v období do průmyslové revoluce (Junová, [200-?])).    

Nutnost kombinace pracovního a rodinného ţivota se v naší společnosti objevuje 

od doby, kdy se ekonomická produkce oddělila od domácnosti a výdělečná činnost 

vyţadovala nepřítomnost pracující osoby ve svém domově. Oddělení pracoviště  

a domácnosti přineslo potřebu sladit závazky spojené s rodinným a pracovním ţivotem. 

V současnosti je slaďování pracovního a rodinného ţivota kaţdodenní realitou všech 

pracujících ţen a muţů (Kříţková, Dudová, Hašková, Maříková, 2005). Slaďování se 

nejčastěji týká rodičů, kteří pečují o své malé děti. V poslední době je ale čím dál více 

potřeba hovořit o fenoménu tzv. sendvičové generace. Sendvičová generace je podle 
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Kristine Bertini (Bertini, 2013) generace lidí, kteří dospěli do středního věku a pečují 

zároveň o své nezaopatřené děti i stárnoucí rodiče. Sehrávají roli pomyslné náplně 

uvnitř sendviče, kdy jeden kus pečiva tvoří potomci a druhý rodiče. Vedle toho se od 

nich očekává výkon povolání a péče o domácnost. V České republice je ve středním 

věku zhruba dva a čtvrt milionu obyvatel.  

 

Diplomová práce se zaměřuje na slaďování osobního a pracovního ţivota 

poradců občanských poraden. Klade si za cíl zodpovědět hlavní výzkumnou otázku: Do 

jaké míry se odborným poradcům občanských poraden v České republice daří 

harmonizovat rodinu a práci prostřednictvím flexibilních forem zaměstnání? 

Práce je členěna do tří teoretických kapitol. Na ně navazuje kapitola zabývající 

se metodikou výzkumu a následně empirická část. V teoretické části práce nejprve 

vystětluji vazbu mezi rodinou a prací v průběhu času. Dále se zabývám vysvětlením 

pojmu „slaďování rodinného a pracovního ţivota“, popisuji moţné formy flexibilních 

forem práce, jejich výhody a nástrahy a jiné praktiky či opatření pro slaďování. 

V poslední kapitole teoretické části hovořím o občanském poradenství, kdy osvětluji 

jeho současné fungování a definuji odborného poradce poskytujícího odborné sociální 

poradenství v občanské poradně sdruţené v Asociaci občanských poraden.  

V kapitole zabývající se metodikou výzkumu popisuji cíl výzkumu, strategii výzkumu, 

vybranou techniku sběru dat, volbu výzkumného vzorku, realizaci a limity výzkumu  

a operacionalizaci výzkumných otázek. Empirická část diplomové práce pak analyzuje 

zjištěná data a interpretuje výsledky.  

 

 V textu diplomové práce často uţívám genderově nekorektní jazyk, tzn. uvádím 

pouze jeden z tvarů podstatného jména, zejména muţský tvar (např. odborný poradce, 

zaměstnanec). Nejedná se o výraz diskriminace vůči pohlavím ani genderové segregace, 

postup je zvolen pro zjednodušení textu. 
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1 Společnost „včera a dnes“ – změna 

konceptu rodiny   

První kapitola pojednává o vývoji vztahu rodiny a práce v čase - od počátku průmyslové 

revoluce aţ do dnešních dní. Vazba rodiny a jejích jednotlivých členů k práci se 

v průběhu času měnila. Ne vţdy musely rodiny řešit situaci, kdy potřebovali oba rodiče 

chodit do zaměstnání, zabezpečovat chod domácnosti a starat se o děti, případně starší 

či jinak závislé členy rodiny. Koncept rodiny se dnes výrazně odlišuje od fungování 

rodiny v minulosti a ve většině rodin je nezbytné skloubit práci a péči o rodinu 

dohromady. Na úvod proto povaţuji za důleţité zmínit několik informací o vazbě 

rodiny a práce v průběhu času.  

1.1 Rodina a práce do počátku průmyslové revoluce 

Jak uvádí Junová (Junová, [200-?]), do konce 19. stol. bylo hlavní úlohou rodiny zajistit 

obţivu pro své členy. Ţivot, včetně toho pracovního, se odehrával zpravidla v prostředí 

domova. Práce se dle svých moţností zúčastňovali všichni členové rodiny. Starší 

členové rodin byli povaţováni za nositele tradic a moudrosti. Velký důraz byl kladen na 

udrţování sociálních vazeb, a to zejména z ekonomických důvodů.  

 V tomto období bylo primární úlohou matky porodit děti a postarat se o ně po 

fyzické stránce. Otec zodpovídal za morální a osobnostní růst dítěte. Proto byl 

povaţován za toho důleţitějšího z rodičů. Otcovství zároveň posilovalo jeho sociální 

postavení (Junová, [200-?]).  

1.2 Počátek průmyslové revoluce, 19. stol. a velká část 20. století 

Práce se v těchto obdobích odehrávala mimo prostředí domova, proto otcové za prací 

odcházeli a zodpovědnost za výchovu dětí postupně přebraly matky. Svět se rozdělil na 

sféru rodiny, kde vládne ţena, a na sféru práce, která je vlastní muţům. Ţeny začaly být 

vnímány jako lépe vybaveny pro péči o děti a jejich výchovu. Sociální role otců se stala 

méně významnou a ztratili tak svou výsadní pozici ve výchově potomků (Junová, [200-

?]). V období 1918 - 1968 se model, kdy muţ pracuje mimo domov, aby finančně 

zabezpečil rodinu a ţena se doma stará o děti, stal nedílnou součástí všech sociálních 
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vrstev (Singly, 1999).  

V pozdějších desetiletích dvacátého století se však model muţ-ţivitel rodiny  

a matka-pečovatelka začal hroutit (Crompton, 2006). Zhruba od poloviny 20. století se 

v profesní sféře začínaly více prosazovat i ţeny a postupně se plně zapojily do práce 

mimo domov. Naopak větší míra zapojení otců do péče a výchovy dětí nenastala 

(Junová, [200-?]). V letech 1960 - 1970 bylo běţné zapojení vdaných ţen bez malých 

dětí do trhu placené práce. Také ţeny, jejichţ nejmladší dítě dosáhlo školního věku, se 

vracely zpět do zaměstnání. V období 1980 – 1990 byly na trhu práce účastny i matky  

s malými dětmi (napříč zeměmi se však objevovaly rozdíly). Nicméně i nadále se 

objevovaly prvky ideologie domácího krbu, za který jsou odpovědné ţeny (Crompton, 

2006). 

1.3 Od konce 20. století 

Od konce 20. století dochází ke změně role ţen i muţů. Vlivem globalizace a rozvoje 

informačních technologií se vše rychle mění a dosavadní modely chování přestávají 

fungovat. Oslabují se vazby jednotlivců na rodinu jako celek, důraz se klade na 

individualismus a společenská prestiţ se získává veřejným ţivotem (Junová, [200-?]). 

Pozice muţů a ţen se zrovnoprávňují (Dudová, 2008).  

 Cílem rodiny je umoţnit jednotlivým členům individualizaci. Rodina jiţ není 

ekonomickou jednotkou, ale zakládá se na emocích a dohodě mezi partnery, kdo má 

jaké role zastat. Chybí předem daný vzor, co je rodina, mateřství, otcovství, jaké má kdo 

role. Manţelství se stává zranitelným, nestabilním a zrušitelným (Dudová, 2008). 

Začíná se vyskytovat problémové chování dětí, neúměrný stres, rozvraty rodin, 

civilizační choroby a jiné neţádoucí společenské jevy (Junová, [200-?]). Dudová 

(Dudová, 2008) ve své publikaci zmiňuje konzervativní názor, ţe za viníky rozvratů 

rodin, nedostatečné péče o děti a celkově krizi rodiny jsou označovány ţeny, a to kvůli 

jejich sobecké snaze dosáhnout uznání a naplnění svých individuálních zájmů. Vzápětí 

parafrázuje Singlyho (Singly in Dudová, 2008) a říká, ţe naplnění a seberealizace ţen 

mimo domov s sebou nenese zanedbávání výchovy dětí, nýbrţ rodinu a výchovu 

potomstva obohacuje ve funkci konstrukce osobní identity dětí.  

Zhruba od poloviny 90. let 20. století se v evropské sociologii rozvíjí debata  

o genderové dimenzi sociálního státu jako důsledek zvyšující se zaměstnanosti ţen  
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a potřeby, aby byly na trhu práce vytvořeny podmínky pro kombinaci pracovní  

a rodinné zátěţe zaměstnanců (Kříţková, Vohlídalová, 2009).  

1.4 Shrnutí 

Cílem této kapitoly bylo osvětlit, jakým způsobem se vnímání rodiny, funkce jejích 

jednotlivých členů a jejich vazba k práci v čase měnily.  

Do počátku průmyslové revoluce byla rodina stabilní jednotkou, která 

upřednostňovala svůj kolektivní zájem nad zájmem jednotlivce. Práce se odehrávala 

v prostředí domova a dle svých moţností se na ní podíleli všichni členové rodiny.  

S počátkem průmyslové revoluce se práce koncentruje mimo domov, zaměstnání 

vyţaduje, aby zaměstnanci, zejm. otcové, trávili dlouhý čas mimo domov a výchova 

dětí tak leţí na ţenách. Přibliţně od poloviny 20. století se do práce mimo domov 

postupně zapojují i ţeny, které jsou však nadále povaţovány za osoby více odpovědné 

za výchovu potomků. Důraz se klade na individualizaci jednotlivých členů rodiny, 

postavení ţen a muţů se zrovnoprávňuje. V dnešní postmoderní době se rodina 

vyznačuje nestabilitou a je zaloţena na vytváření osobní identity prostřednictvím 

citových vazeb mezi jejími členy.   

 Vztah mezi muţi, ţenami, rodinou a prací v popsaných obdobích je graficky 

znázorněn v příloze č. 1. 
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2 Slaďování rodinného a pracovního 

života 

Participace ţen na trhu práce a mnohdy nevyhnutelný model dvoupříjmové domácnosti 

vede k nutnosti skloubit pracovní povinnosti zaměstnanců s péčí o domácnost a děti, 

případně jiné členy rodiny. Zejména rodiče malých dětí musejí vytvářet strategie, jak 

tyto dvě sféry ţivota kombinovat. Jak uvádí Plasová (Plasová, 2008 in Sirovátka, Hora, 

2008), pro usnadnění slaďování práce a rodiny existují různá formální a neformální 

opatření. Strategie, které (zejména rodiče) nakonec zvolí, jsou výsledkem dostupnosti 

těchto opatření a shody mezi těmito opatřeními a preferencemi rodin.  

Prostředkem slaďování mohou být například flexibilní pracovní reţimy, na které 

se ve své práci zaměřuji. Druhá kapitola diplomové práce se dělí do pěti částí. V první 

části vymezím definici pojmu „slaďování rodinného a pracovního ţivota“. V další části 

se budu zabývat společenskými a zaměstnavatelskými stereotypy, které zavádění 

nástrojů pro slaďování rodiny a práce mohou ztěţovat. Zaměřím se i na výhody 

slaďování soukromého a pracovního ţivota. Dále se zaměřím na vysvětleních 

konkrétních forem flexibilních úvazků, popíši jejich bariéry a výhody, a v poslední části 

této kapitoly uvedu některé další praktiky, které jsou k harmonizaci rodiny a práce 

vyuţívány.  

2.1 Pojem 

Junová (Junová, [200-?]) ve své publikaci uvádí, ţe pro harmonizaci rodiny a práce je 

mezi laiky i odborníky pouţíváno několik názvosloví (např. slučitelnost pracovního  

a soukromého ţivota, harmonizace osobního a pracovního ţivota, work-life integration, 

dokonce rozlišuje mezi rodinným a soukromým ţivotem (soukromý ţivot zahrnuje 

kromě rodiny také zájmy a koníčky dané osoby)). Dále uvádí, ţe ani jeden z termínů 

není pro české prostředí a stručné vyjádření celku dostatečně uspokojivý. Důleţitější je 

podle ní obsah, kterým je propojení soukromého ţivota a práce, jejich prolínání. Jsou to 

opatření usnadňující kombinaci pracovního a soukromého ţivota. Sirovátka a Bartáková  

(Sirovátka, Bartáková, 2008 in Sirovátka, Hora, 2008) definují harmonizaci rodiny  

a práce jako souhrnný systém voleb, který obsahuje vzájemně propojená rozhodnutí  
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o míře a formě, v jaké se oba partneři budou účastnit aktivit na trhu práce a jakým 

způsobem bude zajištěna péče o děti a domácnost.  

 Manuál společnosti Gender Studies (Gender Studies, o.p.s [201-?]) cituje 

následující definice pojmu:  

„… míra, ve které jsou jednotlivci srovnatelně zapojení i spokojení se svými pracovními 

i rodinnými rolemi (Greenhaus, Collins, Shaw, 2003) 

… pracovní zdroje se setkávají s potřebami rodiny a rodinné zdroje se setkávají  

s nároky práce takovým způsobem, který je efektivní v obou oblastech (Voydanoff, 2005) 

… míra, ve které je efektivita a spokojenost jednotlivce v pracovních a rodinných rolích 

v souladu s individuálními životními prioritami (Greenhaus, Allen, 2006) 

… dosažení rolových očekávání, která jsou dojednána a sdílena mezi jednotlivcem  

a jeho/jejími partnery v rodinné a pracovní doméně (Grzywacz, Carlson, 2007) 

…slaďování osobního a pracovního života je označení postojů a v návaznosti na tuto 

oblast i právních předpisů, které zohledňují požadavky zaměstnanců a zaměstnankyň 

udržet si profesní růst a zároveň se věnovat výchově dětí, péči o blízké osoby, osobním 

zájmům apod. (Gender Studies, 2009).“ 

 Hovoříme-li o slaďování osobního a pracovního ţivota, mluvíme  

o dlouhodobém a velmi individuálním procesu, který se odvíjí od moţností, potřeb  

a preferencí kaţdého z nás a jehoţ snahou je dosaţení rovnováhy ve všech oblastech 

ţivota kaţdého jedince. Na sladění rodiny a práce tedy neexistuje jednotný návod 

(Junová, 2013 - webinář). 

2.2 Stereotypy ovlivňující slaďování rodiny a práce 

Moţnost uplatnit slaďování rodinného a osobního ţivota v praxi ovlivňuje nejen 

legislativní rámec či firemní politika, ale také kulturní prostředí (Junová, 200-?]).  

V této části práce uvedu některé společenské a zaměstnavatelské stereotypy, které 

mají vliv na uplatňování nástrojů harmonizace práce a osobního ţivota.  

Stereotypů, jakoţto navyklých vzorců chování a myšlení, je v oblasti harmonizace 

práce a rodiny celá řada, nedají se jednoznačně spočítat a vyjmenovat. Mění se 

v závislosti na dané kultuře i individuálním přístupu. Stereotypy jsou představy o tom, 

jaké povolání je pro vhodné pro ţeny a jaké pro muţe, představy o řádně pečující matce 

aj. Je to všechno, co slaďování nějakým způsobem ovlivňuje, znesnadňuje či dokonce 

znemoţňuje (Junová, [200-?]). 
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2.2.1 Společenské stereotypy 

Jsou to zejména společenské stereotypy, které ovlivňují moţnost a schopnost zavést do 

praxe slaďování práce a osobního ţivota. Stále v naší společnosti panuje přesvědčení, ţe 

rolí ţeny je být hlavně matkou (Junová, [200-?]). Vstup ţen na trh práce nabourává 

tradiční dělbu práce v rodinách a v oblasti péče o děti a domácnost. Přestoţe se dnes 

ţeny účastní aktivit na trhu práce ve velké míře, i nadále je jim připisována převáţná 

zodpovědnost za péči o děti a domácnost. Hovoříme tak o dvojím zatíţení ţen (Plasová, 

2008 in Sirovátka, Hora, 2008). Maříková, Kříţková a Vohlídalová (Maříková, 

Kříţková, Vohlídalová, 2012) uvádějí, ţe práce v domácnosti je v naší společnosti stále 

vnímána jako ţenská práce. Muţské ţivitelství je jediná směna. Čím více peněz muţ 

vydělá, tím se povaţuje za lepšího manţela a rodiče. Finančním zabezpečením rodiny 

plní muţ i svoji roli v domácnosti. Muţské ţivitelství jej vyvazuje z práce v domácnosti 

a výrazné angaţovanosti na péči o potomky. Kdeţto mezi výdělkem ţeny a mírou její 

účasti na práci v domácnosti a starosti o děti významná souvislost není. I kdyţ je 

ţivitelkou, v domácnosti ji povětšinou čeká tzv. druhá směna v podobě neplacené práce 

a péče. Stejný stereotyp uvádí ve své publikaci i Junová (Junová, [200-?]), která své 

tvrzení podkládá provedenými výzkumy, z kterých vyplývá, ţe muţ je vnímán jako 

úspěšný, pokud dosáhne určitého postavení v zaměstnání a finančně zabezpečí svoji 

rodinu. Naopak ţena je úspěšná tehdy, pokud se jí daří skloubit rodinný a pracovní 

ţivot, zatímco postavení v zaměstnání není vnímáno jako nezbytné. 

 Dalším stereotypem je podle Junové (Junová, [200-?]) fakt, ţe převáţnou 

většinu domácích prací a péče o děti vykonávají ţeny – matky. Odkazuje se na 

provedený výzkum, podle nějţ ţeny průměrně zajišťují 75 % domácích prací, 73 % 

péče o děti a 68 % nákupů.  

 Co se týká otcovské celodenní péče o dítě formou rodičovské dovolené, 

souhlasilo by s tím pouze 24 % ţen. Od českých matek se očekává, ţe zůstanou doma 

s dětmi alespoň do dvou, tří let a nebudou se tehdy věnovat své profesi. Finanční 

zajištění rodiny se v tuto dobu očekává od muţů. Tento stereotyp bohuţel rozvíjejí 

nerovné moţnosti uplatnění na trhu práce a platová nerovnost ţen a muţů  

(Junová, [200-?]). 

 Ačkoliv se v posledních letech o harmonizaci osobního a pracovního ţivota 

hovoří poměrně hodně, většina aktivit je směřována převáţně k matkám. Je však 

důleţité, aby prorodinná opatření byla dostupná všem, kdo je potřebují. Zapomíná se na 

muţe – otce i jiné osoby (např. starší zaměstnané, osoby pečující o stárnoucí rodiče 
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nebo osoby s prostou touhou vymezit svůj čas pro důleţitý aspekt svého ţivota (Junová, 

[200-?]). 

 Muţi, kterému se i navzdory názoru společnosti, zaměstnavatele či přátel podaří 

nastoupit na rodičovskou dovolenou, se stává hrdinou a okolí jej zpravidla hodnotí 

kladně. Ovšem matka, která brzy nastoupí zpět do zaměstnání, bývá označována za 

„krkavčí matku“ a za kariéristku s nízkým zájmem o své děti. Tyto názory se bohuţel 

v dnešní společnosti stále vyskytují a posilují bariéry ve slaďování práce a osobního 

ţivota. Chceme-li měnit stereotypy a postoje společnosti, musíme sami zkoumat svá 

nejhlubší přesvědčení, která jsme převzali z předchozích generací a které nás mnohdy 

podvědomě řídí (Rydvalová, Junová, 2011).  

 

2.2.2 Stereotypy z pohledu zaměstnavatele  

Mnoho zaměstnavatelů  povaţuje podporu slaďování pracovního a rodinného ţivota 

svých zaměstnanců za drahý a zbytečný nadstandard, který si nemohou a nechtějí 

dovolit. Navíc často slýcháme názor, ţe v dnešní době lidé vezmou téměř jakoukoliv 

práci a budou za ni vděčni. Zaměstnavatele často odrazuje také fakt, ţe některá opatření 

nejsou dostatečně legislativně upravena, neumoţňují daňové zvýhodnění nebo ţe chybí 

podpora státu (Aperio, 2012). Stereotypní je i organizace práce a představa 

zaměstnavatelů o tom, co je výkonný a dobrý zaměstnanec. V české pracovní kultuře je 

totiţ hlavním znakem pracovitosti zaměstnance počet odpracovaných hodin a jeho 

přítomnost na pracovišti. Zaměstnanec je vnímán jako výkonný, pokud zůstává v práci 

co nejdéle a pokud nad ním má zaměstnavatel kontrolu a vidí u něj výsledky práce 

(Junová, 2013 - webinář). 

 

2.3 Čím nás může slaďování obohatit?  

Rydvalová a Junová  (Rydvalová, Junová, 2011) ve své publikaci citují následující 

výrok: „Ideálně by společnost vypadala asi tak, že by to bylo bezpečné prostředí, ve 

kterém by mohl člověk šťastně žít svůj život (LaFayette, Donald Hubbard)“.  

Ţivot v sobě ale zahrnuje obrovské mnoţství oblastí, aktivit či osob a není to jen práce, 

nebo jen rodina, nebo jen koníčky. Je to všechno dohromady a kaţdý musí, aby mohl 

šťastně ţít svůj ţivot, nalézt mezi všemi sférami ţivota rovnováhu. K vyváţení práce  

a osobního ţivota proto můţeme vyuţívat různé strategie či opatření, která nám mohou 
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mnoho přinést.  

 Machátová uvádí, ţe slaďování práce a osobního ţivota má přínos pro rodinu 

jako celek, umoţňuje profesní růst a naplnění vlastních ambicí, má výhody pro 

zaměstnavatele i přínos pro společnost obecně (zvýšení zaměstnanosti a rozšíření 

moţností pracovního uplatnění) (Machátová, 2013). Dalšími výhodami, které slaďování 

přináší firmám, je nepřímá reklama realizovaná prostřednictvím spokojených 

zaměstnanců, udrţení a přilákání kvalitní pracovní síly, zvýšení motivace, produktivity 

a loajality zaměstnanců, zlepšení sluţeb zákazníkům pomocí diverzity, motivace, 

časové a organizační flexibility a v neposlední řadě sníţení nákladů na nábor  

a zaškolení pracovníků a sníţení provozních nákladů (Práce na dálku, 2014). 

 

2.4 Flexibilní formy práce  

Flexibilní formy práce jako alternativa k pracovnímu poměru na plný úvazek 

vykonávaný na pracovišti zaměstnavatele se začaly rozvíjet v posledních desetiletích 

minulého století  (Kotíková, Kotrusová, Vychová, 2013). Patří k základním nástrojům 

kombinace pracovního a rodinného ţivota v Evropské unii a představují ţádanou formu 

práce především pro rodiče malých dětí. V České republice však dosud nejsou příliš 

rozšířené (Formánková, Kříţková 2009). V roce 2010 byla nabídky flexibilních úvazků 

na zaměstnanecký poměr pouze 6,6 % (Junová, 2013 - webinář). 

 Flexibilní formy práce mohou být prostředkem ke změně pracovní kultury, ve 

které je, jak jiţ bylo řečeno, hlavním znakem pracovitosti zaměstnance počet 

odpracovaných hodin a přítomnost na pracovišti, na druhou stranu mohou být také 

vnímány jako neustálá pracovní pohotovost a nemusejí nutně vést ke zlepšení 

rovnováhy soukromí a práce. Proto je důleţité, aby v organizaci byla transparentně 

nastavena pravidla pro vyuţití flexibilních forem zaměstnání (Junová, [200-?]).  

 Diplomová práce se zaměřuje na harmonizaci pracovního a rodinného ţivota 

prostřednictvím flexibilních pracovních reţimů, proto je nezbytné nejdůleţitější formy 

flexibilních úvazků jednu po druhé definovat. 

 

2.4.1 Práce na dálku  

„Práce je to, co děláme, ne to, kam docházíme“( Sokačová in Sokačová, 2007, s 41). 

Jak uvádí Junová (Junová, [200-?]) i Martoch (Martoch, 2012), při práci na dálku, často 
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označované jako teleworking, vykonává zaměstnanec své pracovní povinnosti 

z odloučeného pracoviště. Není fyzicky přítomen na jednom místě. Můţe pracovat např. 

z domu, z kavárny, od zákazníka, z dopravního prostředku aj. Moţností je nespočet. 

Zkrátka odkudkoliv, kde to povinnost vyţaduje nebo kde to pracovníkovi nejlépe 

vyhovuje. Sokačová (Sokačová in Sokačová, 2007) definuje teleworking jako práci, kdy 

je omezena nutnost dojíţdět na pracoviště a pracovat ve stanovenou dobu. A právě 

vzhledem k tomu, ţe většinu úkolů plní pracovníci v domácím prostředí, předpokládá se 

při práci na dálku vyuţívání informačních a telekomunikačních technologíí. Podle 

Martocha (Martoch, 2012) je tedy jedním ze základních předpokladů pro efektivní práci 

na dálku snadný a nezávislý přístup k firemním datům a aplikacím.  

 Mezi výhody práce na dálku lze zařadit sníţení nákladů (např. na vybavení 

kanceláře, cestování, pronájmy, energie, čas,…), bezprostřednost, moţnost pracovat 

s širokou škálou lidí bez geografického omezení (např. s odborníky ze vzdálených míst), 

vyšší časovou i prostorovou flexibilitu firmy i jednotlivce, získání a udrţení 

kvalifikované pracovní sily, sníţení důsledků nemocnosti (pracovníka či jeho dětí), 

vyšší efektivitu a produktivitu práce zaměstnance, sníţení fluktuace a nákladů na nábor 

nových pracovníků (z důvodu vyšší spokojenosti a loajality pracovníků), zvýšení 

konkurenceschopnosti organizace, sníţení nákladů na provoz sluţebních vozidel, 

zlepšování ţivotního prostředí (omezením dojíţdění) a v neposlední řadě sladění rolí 

v soukromém a pracovním ţivotě. Kaţdá mince má však dvě strany. Tedy i práce na 

dálku má kromě výhod také nevýhody či nástrahy. Mezi ně patří např. změna 

organizace práce, omezený kaţdodenní neformální kontakt (coţ má sociální  

a informační aspekt), potřeba časového i prostorového vymezení hranic mezi 

soukromím a prací při práci z domova, odvádění pozornosti rodinným ţivotem  

a domácností, potřeba řešit otázku ochrany dat, potřeba vnitřní motivace a osobní 

disciplíny a jiné (Junová, [200-?]). 

 Při úvahách o práci na dálku vyvstávají jak zaměstnavatelům, tak zaměstnanců 

nejrůznější otázky či obavy. Martoch (Martoch, 2012) ve svém díle věnovaném 

výhradně práci na dálku uvádí nejčastější bariéry ze strany zaměstnavatelů: nebudu mít 

nad zaměstnancem dohled, v pracovní době si bude řešit osobní záleţitosti, nebude 

pracovat osm hodin denně, nebude k dispozici, kdyţ ho budu potřebovat, nebude mít 

výsledky jako doposud, někdo mu ukradne firemní data z počítače. Obavy spojené 

s prací na dálku mají i samotní zaměstnanci. Mezi jejich nejčastější bariéry patří: 

vedoucí mi neuvěří, ţe dost pracuji, budu muset být neustále k dispozici, jinak mi 
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neuvěří, ţe pracuji, nebudou vidět mé výsledky, nedostanu prémie, nepovýší mě, kdyby 

se propouštělo, budu první, nebudu v kontaktu s kolegy.  

Základem pro řešení, odstranění obav musí být zejména oboustranná komunikace. 

 

2.4.2 Práce z domova  

Práce z domova je podmnoţinou práce na dálku. Jedná se o plnění pracovních 

povinností v domácím prostředí. Pro práci z domova platí stejné přínosy a nevýhody 

jako pro teleworking jako takový. V závislosti na situaci konkrétní organizace mohou 

být v některých případech přínosy niţší, jindy naopak niţší nebo mohou úplně chybět. 

Práce z domova má však jednu zásadní nevýhodu. Je určená pouze pro ty zaměstnance, 

kteří jsou zodpovědní a spolehliví. Při práci z domu bývá sloţité oddělit pracovní  

a osobní ţivot a můţe docházet k tomu, ţe práce začne zasahovat do rodinného ţivota 

nebo naopak. Je třeba přizpůsobit si ţivot a rytmus práci z domova a vyladit si vlastní 

pracovní podmínky (Martoch, 2012). Práce z domova není vhodná pro zaměstnance, 

kteří nejsou schopni pevné pracovní sebekázně. Práce z domova taktéţ nenahrazuje 

zajištění péče o dítě nebo jinou blízkou osobu. Oddělení rodinného a pracovního ţivota 

je pro úspěšné zvládnutí práce z domova důleţité (Aperio, 2012).  

 Martoch (Martoch, 2012) k práci z domova dále uvádí, ţe v České republice je 

podpora práce z domu ze strany zaměstnavatelů velmi nízká. Zmiňuje data získaná při 

průzkumu provedeného společností LMC v březnu 2011 na vzorku 855 firem, kdy bylo 

zjištěno, ţe kombinaci práce v prostorách zaměstnavatele a práce z domova umoţňuje 

14 % zaměstnavatelů a samotnou práci z domova pouze 4 % firem. Stav porovnává se 

skandinávskými zeměmi, USA, Velkou Británií nebo Kanadou, kde to podporuje více 

neţ 40 % zaměstnavatelů. Z průzkumu LMC vyplynulo, ţe organizace nevnímají 

flexibilní formy práce/práci z domova jako konkurenční výhodu, mezi kterou podle 

Martocha naopak právem patří. 

 

2.4.3   Částečný pracovní úvazek 

Částečný neboli zkrácený úvazek patří mezi nejčastější formy alternativních pracovních 

úvazků. Jedná se o pracovní poměr sjednaný na kratší neţ stanovenou týdenní pracovní 

dobu (Kotíková, Kotrusová, Vychová, 2013). Časové vymezení je odvozeno od potřeb 

zaměstnavatele  
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a zaměstnance. Při zkráceném pracovním úvazku je zaměstnanci pochopitelně 

poskytována niţší mzda a má nárok jen na poměrnou část dovolené, příp. ostatních 

benefitů zaměstnavatele (Junová, [200-?]). 

Kotíková a kol. (Kotíková, Kotrusová, Vychová 2013) uvádí, ţe zaměstnanci 

pracující na částečný úvazek jsou v práci produktivnější neţ zaměstnanci věnující se 

práci při plném úvazku. Jedním z důvodů této výhody je větší koncentrace pracovníka, 

protoţe se plné soustředění nevyţaduje tak dlouhou dobu jako u celého úvazku. Naopak 

úskalím částečných úvazků bývá podle ní situace, kdy zaměstnanci mají během své 

kratší pracovní doby vykonat stejné mnoţství práce, jako by měli při nezkráceném 

úvazku. Mezi další výhody řadí Junová (Junová, [200-?]) více volného času, který lze 

vyuţít právě ku prospěchu dětí či osobního ţivota vůbec, dále moţnost kombinace 

s jinými profesemi nebo podnikáním, řešení při přechodu z mateřské/rodičovské 

dovolené, postupné sniţování zátěţe před odchodem do důchodu nebo moţnost pro 

dočasné omezení pracovního vytíţení z osobních důvodů (např. nemoc apod.). 

Z nevýhod uvádí Junová méně peněz za vykonanou práci, vyšší náročnost pro manaţery 

z důvodu vedení většího počtu lidí, vyšší administrativu, vyšší náklady na benefity a 

posilování genderové nerovnosti v případě, ţe částečné úvazky vyuţívají pouze (nebo 

ve větší míře) ţeny pečující o blízké osoby. 

 

2.4.4   Pružná pracovní doba 

Pruţná neboli flexibilní pracovní doba je rozdělení pracovní doby na základní část  

a volitelnou část pracovní doby, přičemţ začátek a konec jednotlivých časových úseků 

určuje zaměstnavatel. V průběhu základní části musí být zaměstnanec přítomen na 

pracovišti, oproti tomu během volitelné části zaměstnanec na pracovišti můţe, ale  

i nemusí být. Pruţná pracovní doba je vhodná zejména pro matky s malými dětmi, 

protoţe jim umoţňuje přizpůsobit svoji pracovní dobu např. provozní době školského 

zařízení. Předpokladem je plné vyuţití určeného pracovního úvazku, tzn. v určitém 

„vyrovnávacím“ období musí zaměstnanec splňovat předepsaný počet odpracovaných 

hodin (např. za den, za týden, za měsíc) (Rydvalová, Junová 2011).  

 

2.4.5   Stlačený pracovní týden 

Zhuštěný pracovní týden spočívá v tom, ţe pracovní doba během pracovního týdne není 
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rozvrţena do všech pracovních dnů. Znamená to tedy, ţe zaměstnanec pracuje například 

pouze čtyři dny v týdnu, avšak po více neţ osmi hodinách. Předepsaný počet 

odpracovaných hodin tedy dosáhne např. ve dnech pondělí aţ čtvrtek, kdy kaţdý 

z těchto dnů pracuje deset hodin, a v pátek má volno. V případě stlačeného pracovního 

týdne musí být rozvrţení pracovní doby jasně specifikováno v písemné pracovní 

smlouvě (Rydvalová, Junová, 2011).  

 

2.4.6   Konto pracovní doby 

Konto pracovní doby funguje na principu nerovnoměrného rozvrţení pracovní doby, 

které můţe být upravenou pouze v kolektivní smlouvě, případně ve vnitřním předpisu 

v případě organizace, u které nepůsobí odborová organizace, a zaměstnanci s ním musí 

souhlasit (Kotíková, Kotrusová, Vychová 2013). 

 Uplatnění konta pracovní doby s sebou nese poměrně vysoké nároky na 

administrativní zajištění, proto je mezi zaměstnavateli vyuţíváno pomálu. Hodí se např. 

na práce sezónního charakteru – stavebnictví, zemědělství, cestovní ruch, zimní 

střediska aj. (Rydvalová, Junová, 2011). 

 

2.4.7   Sdílení pracovního místa 

Podstatou sdíleného pracovního místa, tzv. jobsharingu, je rozdělení jednoho 

pracovního úvazku mezi dva či více zaměstnanců. Nejčastěji je realizován formou 

děleného pracovního dne nebo týdne. Jedná se o jednu z nejsloţitějších forem 

flexibilních úvazků, co se organizace práce týká. Vyţaduje značné administrativní 

zatíţení vedoucího pracovníka. Jedním ze základních předpokladů fungování 

jobsharingu je schopnost otevřené komunikace mezi všemi zaměstnanci sdílejícími dané 

pracovní místo. Vyuţívají se dvě základní formy: sdílení jedné pracovní pozice dvěma 

či více pracovníky, nebo sdílení jednoho pracovního místa (např. kanceláře) pracovníky 

odlišných profesí, kteří se na místě střídají. Druhá varianta šetří zaměstnavateli nejen 

prostor, ale i finance (jedno vybavení kanceláře) (Rydvalová, Junová, 2011).   

 Podle Junové (Junová, [200-?]) můţe mít sdílené pracovní místo dobré vyuţití 

např. ve směnném provozu, ve sluţbách, kancelářských pozicích, při manuální práci 

nebo v sociálních sluţbách. Výhodami této formy práce jsou zastupitelnost v případě 

nemoci, dvojí kontrola práce, vzájemná zpětná vazba, více odpracované práce za jednu 
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mzdu, více nápadů, vyšší flexibilita při nárazové práci a efektivnější vyuţití talentů. Za 

bariéry lze označit vyšší nároky na komunikaci a přesnost informací, nejasnosti 

v kompetencích a odpovědnosti za případné nedostatky, zdvojení úkonů nebo naopak 

jejich opomenutí, vyšší nároky na manaţera, nevstřícnost kolegů či o něco vyšší 

náročnost na evidenci, účetnictví a benefity. 

 

2.4.8   Jiné formy práce 

Někteří autoři, např. Rydvalová a Junová (Rydvalová, Junová 2011;  (Junová, [200-?] )) 

řadí mezi flexibilní pracovní úvazky i tzv. „brigády“, tj. práce konané mimo pracovní 

poměr, tedy na základě dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti, ať uţ 

jednorázové či opakující se. 

 

2.4.9   Přínosy versus bariéry flexibilních úvazků 

Junová ve svém webináři (Junová, 2014 - webinář) hovoří o výhodách a nástrahách 

flexibilních úvazků. Mezi výhody řadí vyšší diverzitu pracovního prostředí. To 

znamená, ţe je umoţněno více lidem z různorodého prostředí a různých potřeb zapojit 

se do pracovního procesu. Diverzní pracovní prostředí má větší předpoklady pro 

udrţitelnost na trhu. Přináší více kreativity. Jako další velkou výhodu hodnotí Junová 

moţnost udrţení kvalitní pracovní síly, vyšší konkurenceschopnost (jednak plynoucí 

z diverzity, jednak z důvodu sníţení nákladů firmy), sníţení nezaměstnanosti, 

předcházení syndromu vyhoření (flexibilní úvazky poskytují větší kontrolu nad svým 

ţivotem), vyšší efektivitu práce, posílení loajality, sníţení nemocnosti, finanční úspory 

(např. sníţení nákladů na nábor, zaškolení zaměstnanců, náklady na dopravu), 

produktivitu zaměstnanců, rozšíření dovedností (např. v souvislosti s informačními 

technologiemi, způsob komunikace či způsob řízení práce) a v neposlední řadě posílení 

PR (např. prostřednictvím různých prezentací firmy, doporučení spokojených 

zaměstnanců).  

Co se týká překáţek flexibilních forem práce, udává Junová (Junová, 2014) 

zejména vyšší nároky na komunikaci a organizaci práce, tlak na změnu pracovní 

kultury, díry v zákonech, nepřizpůsobené vnitřní směrnice či software aj., zneuţívání 

flexibilních forem práce (jak ze strany zaměstnavatele, tak ze strany zaměstnance) či 

posílení genderové nerovnosti (80 % flexibilních úvazků je vyuţíváno ţenami).  
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2.5 Další opatření směřující k harmonizaci rodinného a pracovního 

života 

Kromě flexibilních forem práce existuje mnoţství jiných formálních či neformálních 

opatření, která usnadňují slaďování pracovního a osobního ţivota. Pro účely této 

podkapitoly si takováto opatření rozčlením do následujících kategorií: zařízení péče  

o děti, neformální praktiky, finanční podpora státu, opatření podle Zákoníku práce, 

některá opatření ze strany zaměstnavatelů.  

 

2.5.1 Zařízení věnující se péči o děti  

Mezi veřejná zařízení péče o děti patří zařízení institucionálního charakteru, jako jsou 

jesle, mateřské školy, školní druţiny, zájmové krouţky při školách, domech dětí  

a mládeţe aj. Dále sem řadíme tzv. „doplňková“ zařízení – mateřská centra, rodinná či 

komunitní centra, neziskové organizace. Péče o děti můţe mít i charakter podnikatelské 

činnosti dle ţivnostenského zákona. Relativně novou moţností jsou firemní školky či 

dětské skupiny. Umístění dětí ve věku do tří let je však většinou v těchto zařízeních 

nemoţné (Machátová, 2013). 

 

2.5.2 Neformální praktiky 

Kdyţ hovořím o neformálních praktikách ve slaďování práce a osobního ţivota, mám 

na mysli zejména pomoc prarodičů či jiných blízkých osob (rodinní příslušníci, 

sousedé,...). Zásadní pomoc prarodičů s hlídáním a péčí o děti je jedním z faktorů 

úspěšné kombinace práce a rodiny (Kříţková, 2006). 

 

2.5.3 Finanční podpora státu 

Junová (Junová, 2013 - webinář) tvrdí, ţe stát toho pro slaďování nedělá mnoho, 

zodpovědnost přebírají spíše nestátní neziskové organizace, a to především 

prostřednictvím projektů financovaných z Evropského sociálního fondu EU. 

 Jsou však situace, ve kterých stát za péči poskytuje, zejména rodičům s malými 

dětmi, finanční satisfakci. Můţe jít o dávky nemocenského pojištění či dávky státní 

sociální podpory. Základními dávkami při péči o nezaopatřené dítě, které kompenzují 

pracovní neaktivitu rodiče, jsou peněţitá pomoc v mateřství a rodičovský příspěvek. 
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Další hojně vyuţívanou dávkou je ošetřovné. 

Peněžitá pomoc v mateřství je dávkou nahrazující příjem a náleţí při splnění 

stanovených podmínek ţeně, která porodila dítě, po dobu 28 týdnů, a to od počátku  

8. aţ 6. týdne před očekávaným dnem porodu. Ţeně, která porodila dvě nebo více dětí, 

se poskytuje nejdéle po dobu 37 týdnů (Ministerstvo vnitra, 2014).  

 Na rodičovský příspěvek má nárok rodič, který po celý kalendářní měsíc 

osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to aţ do vyčerpání 

celkové částky 220 000 Kč, nejdéle však do čtyř let věku tohoto dítěte (Ministerstvo 

práce a sociálních věcí, 2012). 

Mohou nastat i situace, kdy uţ rodič opětovně vykonává svoji výdělečnou 

činnost, ale např. z důvodu onemocnění dítěte s ním musí zůstat doma a pečovat o něj.  

I pro tyto případy stát disponuje moţností finanční pomoci, a to ve formě ošetřovného. 

Nárok na něj má zaměstnanec, který nemůţe pracovat z důvodu, ţe musí ošetřovat 

nemocného člena domácnosti, nebo pečovat o zdravé dítě mladší 10 let z důvodů, ţe 

školské nebo dětské zařízení bylo uzavřeno (z důvodu havárie, epidemie, jiné 

nepředvídané události), dítěti byla nařízena karanténa, nebo osoba, která jinak o dítě 

pečuje, sama onemocněla. Ošetřovné se poskytuje od prvního dne potřeby péče po dobu 

9 kalendářních dnů. Zaměstnanci, který má v trvalé péči alespoň jedno dítě ve věku do 

skončení povinné školní docházky a je jinak osamělý (tj. svobodný, rozvedený, 

ovdovělý, neţije-li s druhem nebo registrovaným partnerem), se ošetřovné poskytuje od 

prvního dne potřeby ošetřování po dobu 16 kalendářních dnů (Ministerstvo vnitra, 

2014).  

Pokud se občan rozhodne pečovat o stárnoucího rodiče či jinak nemohoucí 

osobu, můţe jako kompenzaci pobírat příspěvku na péči. Ten je určen osobám, které  

z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické 

osoby při zvládání základních ţivotních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm 

závislosti podle zákona o sociálních sluţbách. Z poskytnutého příspěvku pak tyto osoby 

hradí pomoc, kterou jim můţe dle jejich rozhodnutí poskytovat buď osoba blízká, 

asistent sociální péče, registrovaný poskytovatel sociálních sluţeb, dětský domov nebo 

speciální lůţkové zdravotnické zařízení hospicového typu (Ministerstvo práce  

a sociálních věcí, 2013). 
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2.5.4 Opatření podle Zákoníku práce 

Kromě rozvrţení pracovní doby ve smyslu flexibilních forem práce stanoví zákoník 

práce zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců. Zaměřuje se zejména na 

těhotné a kojící ţeny, mladistvé, osoby se zdravotním postiţením a zaměstnance 

pečující o dítě a o jiné fyzické osoby. Jedním z nejdůleţitějších bodů ve vztahu ke 

slaďování rodiny a práce se mi jeví ustanovení § 241 odst. 2 zákoníku práce
1
, který říká, 

ţe „požádá-li zaměstnankyně nebo zaměstnanec pečující o dítě mladší než 15 let, 

těhotná zaměstnankyně nebo zaměstnanec, který prokáže, že převážně sám dlouhodobě 

pečuje o osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou 

na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká 

závislost) nebo stupni IV (úplná závislost), o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou 

úpravu stanovené týdenní pracovní doby, je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti, 

nebrání-li tomu vážné provozní důvody.“  

Na tyto důvody zaměstnavatelé často odkazují, pokud zaměstnancově ţádosti  

o kratší pracovní poměr nebo úpravu pracovní doby nechtějí vyhovět. Jasné vymezení 

váţných provozních důvodů však ţádný právní předpis neuvádí. Není ani moţné všechny 

moţné události, které mohou nastat, předem přesně definovat. Některé příklady lze nalézt 

v komentáři k zákoníku práce anebo v judikátech. Podrobnější pojednání o váţných 

provozních důvodech na straně zaměstnavatele jako překáţka umoţnění flexibilních úprav 

pracovní doby pojednává Otáhalová (Otáhalová, 2011), část jejíţ práce na uvedené téma je 

přílohou č. 3 k diplomové práci.  

 Mezi další hojně vyuţívaná opatření upravená zákoníkem práce patří omluva 

zaměstnance zejména po dobu mateřské nebo rodičovské dovolené nebo po dobu 

ošetřování dítěte mladšího než 10 let. Toto opatření je upraveno § 191 zákoníku práce2  

a jeho celé znění je následující: 

„Zaměstnavatel je povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci po dobu jeho 

dočasné pracovní neschopnosti podle zvláštních právních předpisů, po dobu karantény 

nařízené podle zvláštního právního předpisu, po dobu mateřské nebo rodičovské 

dovolené, po dobu ošetřování dítěte mladšího než 10 let nebo jiného člena domácnosti  

v případech podle § 39 zákona o nemocenském pojištění a po dobu péče o dítě mladší 

než 10 let z důvodů stanovených v § 39 zákona o nemocenském pojištění nebo z důvodu, 

kdy se fyzická osoba, která o dítě jinak pečuje, podrobila vyšetření nebo ošetření  

                                                 
1 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
2 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
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u poskytovatele zdravotních služeb, které nebylo možno zabezpečit mimo pracovní dobu 

zaměstnance, a proto nemůže o dítě pečovat.“ 

  Dalším opatřením je pracovní volno nebo pracovní volno s náhradou mzdy nebo 

platu podle § 199 odst. 2 zákoníku práce3, jehoţ vymezení je přílohou Nařízení vlády  

č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důleţitých osobních překáţek 

v práci. Těmito překáţkami je ve vztahu ke slaďování rodiny a práce zejména doprovod 

(doprovod rodinného příslušníka k vyšetření nebo ošetření, doprovod zdravotně postiţeného 

dítěte do zařízení sociálních sluţeb nebo do školského zařízení zřízeného pro ţáky se 

zdravotním postiţením s internátním provozem, doprovod dítěte do školského 

poradenského zařízení ke zjištění speciálních vzdělávacích potřeb dítěte), ale můţeme sem 

zařadit i svatbu, narození dítěte či úmrtí. To vše se týká rodiny.  

2.5.5 Některá opatření ze strany zaměstnavatelů  

V posledních letech se zejména ve velkých městech setkáváme s tím, ţe se 

zaměstnavatelé snaţí vyjít svým pracovníkům vstříc z hlediska slaďování jejich 

rodinného a pracovního ţivota a nabízejí jim různá opatření vedoucí k lepší moţnosti 

sladit práci s rodinou. Strategií, které k harmonizaci rodiny a práce nabízejí, je nespočet. 

Někteří zaměstnavatelé provozují intranetové stránky určené k informování 

zaměstnanců-rodičů o dění v organizaci, volných pracovních místech a součástí bývá  

i diskusní fórum. Jiní vydávají časopisy, pořádají firemní večírky, akce pro děti i celé 

rodiny. Snaţí se tak udrţet kontakt se zaměstnanci, kteří jsou delší dobu mimo 

pracoviště, a hlavně je udrţet v dění a v obraze (např. z důvodu rodičovské dovolené). 

Mnozí zaměstnavatelé provozují firemní školky, které pro ně však patří k nejdraţším 

opatřením na podporu slaďování rodinného a pracovního ţivota zaměstnanců. Jde  

o opatření, které je i administrativně velmi náročné, neboť vyţaduje splnění vysokých 

nároků daných zákonem. Zejména finanční a administrativní náročnost proto 

zaměstnavatele často od zřízení firemní školky odrazují. Další nevýhodou pro 

zaměstnavatele je fakt, ţe náklady spojené se zřízením a provozováním firemní školky 

nejsou daňově uznatelné. Alternativou můţe být spolupráce s místními soukromými 

školkami, kdy zaměstnavatelé z části nebo zcela přispívají na umístění dětí svých 

zaměstnanců do těchto zařízení. Další moţností můţe být alespoň zřízení dětského 

koutku (Rydvalová, Junová, 2011). 

Jak jsem zmínila výše, podobných opatření můţe být nespočet a nelze je 

                                                 
3 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
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všechny definovat. Kromě výše uvedených praktik se také můţeme setkat např. 

s moţností vzít si s sebou dítě do kanceláře nebo s několika volnými dny v roce, tzv. 

sick days  

 

2.6 Shrnutí kapitoly 

Z kapitoly 2 Slaďování rodinného a pracovního ţivota vyplývá, ţe pro harmonizaci 

rodiny a práce je v českém prostředí pouţíváno několik názvosloví. Hlavní je však 

obsah pojmu, kterým je propojení soukromého ţivota a práce, jejich prolínání, nikoliv 

pouze doplňování nebo vyvaţování. Jedná se o různá opatření, která usnadňují 

kombinaci pracovního a soukromého ţivota. Jde o systém voleb, který obsahuje 

vzájemně propojená rozhodnutí o míře a formě, v jaké se oba partneři budou účastnit 

aktivit na trhu práce a jakým způsobem bude zajištěna péče o jejich děti a domácnost. 

Na sladění rodiny a práce neexistuje jednotný návod. 

Slaďování soukromého a pracovního ţivota bývá negativně ovlivněno mnoha 

představami, ať uţ představami společnosti nebo zaměstnavatelů, tzv. stereotypy. Ty 

ovlivňují moţnost a schopnost zavést slaďování práce a osobního ţivota do praxe. 

Velmi častým společenským stereotypem bývá přesvědčení, ţe rolí ţeny je být hlavně 

matkou, a dále fakt, ţe převáţnou většinu domácích prací a péče o děti vykonávají ţeny 

– matky. Ze strany zaměstnavatelů znějí zpravidla obavy z drahého a zbytečného 

nadstandardu, nedostatečné legislativní úpravy a podpory státu. Hojně se setkáváme 

také se stereotypem v podobě představy zaměstnavatelů o tom, kdo je výkonný a dobrý 

zaměstnanec. V české pracovní kultuře je totiţ hlavním znakem pracovitosti 

zaměstnance počet odpracovaných hodin a jeho přítomnost na pracovišti. 

 Slaďování práce a osobního ţivota má však mnoho přínosů, z nichţ můţeme 

jmenovat např. přínos pro rodinu jako celek, umoţnění profesního růstu a naplnění 

vlastních ambicí, vede ke zvýšení zaměstnanosti a rozšíření moţností pracovního 

uplatnění, poskytuje reklamu realizovanou prostřednictvím spokojených zaměstnanců, 

vede k udrţení a přilákání kvalitní pracovní síly, zvýšení motivace, produktivity  

a loajality zaměstnanců, zlepšení sluţeb zákazníkům prostřednictvím diverzity, 

motivace, časové a organizační flexibility a v neposlední řadě sníţení nákladů na nábor 

a zaškolení pracovníků a sníţení provozních nákladů. 

 Moţnosti harmonizace pracovního a soukromého ţivota jsou poměrně rozšířené. 

Co se týká flexibilních forem práce, lze vyuţívat práci na dálku, práci z domova, 
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částečný pracovní úvazek, pruţnou pracovní dobu, stlačený pracovní týden, konto 

pracovní doby, sdílený pracovní úvazek či jiné formy flexibilních pracovních úvazků - 

tzv. „brigády“, tj. práce konané mimo pracovní poměr, tedy na základě dohody  

o provedení práce či dohody o pracovní činnosti, ať uţ jednorázové či opakující se. 

Kaţdý z flexibilních forem práce má výhody i nevýhody, které jsou blíţe popsány 

v předchozích subkapitolách. Kromě těchto flexibilních forem práce je moţné ke 

slaďování soukromého a pracovního ţivota vyuţívat i zařízení péče o děti, neformální 

praktiky jako např. sousedskou výpomoc či pomoc (pra)rodičů, finanční příspěvky 

státu, podpůrná opatření vyplývající ze zákoníku práce a mnoho dalších strategií, které 

umoţňují jednotlivé zaměstnavatelské organizace.  

 

 Z druhé kapitoly této diplomové práce vyplývá první dílčí výzkumná otázka, 

která zjišťuje, jaké praktiky ke slaďování rodiny a práce odborní poradci v současné 

době vyuţívají. 

DVO1: Jak vypadá současný stav slaďování rodiny a práce u odborných poradců? 

 

 Aby bylo zjištěno, jaký názor na tento současný stav odborní poradci mají, určila 

jsem druhou dílčí výzkumnou otázku, která se ptá po tom, jak toto slaďování 

respondenti hodnotí. 

DVO2: Jak odborní poradci vnímají své současné slaďování práce a rodiny? 
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3 Občanské poradenství  

Spojení tématu harmonizace rodinného a pracovního ţivota s odborným sociálním 

poradenstvím poskytovaným občanskými poradnami jsem zvolila zejména proto, ţe se 

mě právě tato kombinace osobně dotýká. Zároveň doufám, ţe se ve společnosti rozšíří 

povědomí nejen o slaďování osobní a pracovní sféry ţivota, ale i o existenci  

a fungování občanských poraden, které povaţuji za velmi prospěšné a důleţité.  

 

3.1 Čím se občanské poradny zabývají? 

Občanské poradny poskytují odborné sociální poradenství podle zákona č. 108/2006 

Sb., o sociálních sluţbách. Právní úprava odborného sociálního poradenství je k vidění 

v příloze č. 4. Občanské poradny jsou zřizovány při nestátních neziskových 

organizacích a jejich posláním je asistovat občanům při řešení jejich tíţivých ţivotních 

situací. Svým klientům poskytují aktuální, věcně správné a praktické rady, informace, 

aktivní pomoc či asistenci v 18 právních oblastech. Pracují na principech bezplatnosti, 

nestrannosti, nezávislosti a diskrétnosti. Své sluţby poskytují prostřednictvím osobního 

kontaktu, telefonu, e-mailu či dopisu. Převáţná část poradenství probíhá ambulantní 

formou v prostorách občanské poradny, některá sdruţení však poskytují i terénní sluţbu 

(např. pro vybrané skupiny obyvatel) (interní dokumenty Občanské poradny Třebíč  

a osobní zkušenost autorky). 

Úkolem občanských poraden je zajišťovat, aby občané netrpěli neznalostí svých 

práv a povinností, neznalostí dostupných sluţeb nebo neschopností vyjádřit účinně své 

potřeby. Z jejich praxe vycházejí také analýzy problémů občanů a prostřednictvím toho 

se snaţí upozorňovat státní a místní orgány na nedostatky legislativy a na neřešené 

problémy občanů, a tím přispívat k rozvoji a zlepšení sluţeb a fungování úřadů na 

místní a celostátní úrovni (Asociace občanských poraden, 2010).  

Cílovou skupinou občanských poraden jsou občané v obtíţné ţivotní situaci. 

Poradny jsou významné zejména ve vztahu ke zranitelnějším skupinám populace 

(osamělí rodiče, nezaměstnaní, lidé ţijící na hranici existenčního minima, národnostní 

menšiny aj.), avšak sluţby vyţívají i občané s nadprůměrnými příjmy či nadprůměrného 

vzdělání (Asociace občanských poraden, 2010). Podmínky pro vyuţití sluţby jsou pro 

všechny stejné.  
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„Cílem občanských poraden je poskytovat co nejvyšší úroveň sociálně 

odborného poradenství, klienti jsou však podporováni k samostatnému jednání, aby se 

na práci občanských poraden nestali závislými. Poskytnutá rada musí být nestranná  

a neutrální (bez hodnocení) a musí být podána s ohledem na klientovu situaci. 

Občanské poradny vždy respektují klienta a jeho rozhodnutí, jak dále jednat.“ 

(Asociace občanských poraden, 2010). 

„Občanské poradny nenahrazují odborné poradny a nemají výkonnou 

pravomoc. Neposkytují právní poradenství, nejsou odborným pracovištěm sociální péče, 

nestanovují sociální dávky, neposkytují odborné služby klinických psychologů  

a rodinných poradců a nepřebírají funkci informačních kanceláří při okresních 

úřadech. Všem těmto specializovaným pracovištím naopak ulehčují práci, protože slouží 

pro občany v nesnázích, kteří nevědí, kam se obrátit o pomoc.“ (Asociace občanských 

poraden, 2010). 

Občanské poradny poskytují své sluţby na čtyřech úrovních. První úrovní je 

poskytování věcně správných informací, tzn. např. kontaktů na jiná odborná pracoviště, 

znění zákonů, posouzení věcné správnosti podávaných písemností. Druhým a zároveň 

nejčastějším stupněm je rada, kdy poradce s klientem podrobně hovoří o jeho situaci, 

zvaţuje různé varianty řešení a jejich důsledky. Další rozšířenou úrovní je aktivní 

pomoc, kdy poradce aktivně pomáhá klientovi při řešení jeho situace, např. mu pomůţe 

sepsat návrh na soud či jiné podání, vysvětlí obsah dokumentů, pomůţe s výpočty. 

Poslední úrovní je asistence, při které poradce doprovází klienta např. na úřední jednání 

mimo občanskou poradn a buď stojí v pozadí a je spíše morální podporou klienta, nebo 

aktivně jedná v zájmu klienta s příslušnými orgány (interní dokumenty Občanské 

poradny Třebíč a osobní zkušenost autorky). 

Občanské poradny pokrývají území všech krajů České republiky a je v nich 

zaveden jednotný systém řízení kvality poskytovaných sluţeb. To znamená, ţe kaţdému 

klientovi bude v kaţdé občanské poradně poskytnuta stejná rada. V současné době 

působí v České republice třicet osm občanských poraden sdruţených v Asociaci 

občanských poraden, které dále mají třicet tři kontaktních míst a tři detašovaná 

pracoviště (Asociace občanských poraden, 2010). 

3.2 Kdo je občanský poradce?  

Funkci odborného poradce v občanské poradně můţe zastávat osoba, která splňuje 
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předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka podle zákona č. 108/2006 Sb.,  

o sociálních sluţbách. Aţ na výjimky uvedené v § 110 odst. 4 písm. c) a d) a odst.  

5 téhoţ zákona se tedy předpokládá alespoň vyšší odborné vzdělání získané 

absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného podle zvláštního právního 

předpisu v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, 

sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní 

činnost, charitní a sociální činnost. Poradcem můţe být i absolvent vysokoškolského 

vzdělání získaného studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním 

programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální 

péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaného podle 

zvláštního právního předpisu (Zákon o sociálních sluţbách, § 110).  

 Poradce by měl kromě příslušného vzdělání splňovat i jiné předpoklady. Musí 

být schopen řídit se zejména Etickým kodexem občanských poradců a Chartou 

občanských poraden. Oba dokumenty jsou přílohami k diplomové práci, a to pod 

označením Příloha č. 5 (Etický kodex) a Příloha č. 6 (Charta).  

Pokud nahlédneme do Národní soustavy povolání, můţeme si povšimnout, ţe  

u pozic jako poradce v sociálních sluţbách, samostatný sociální pracovník, sociální 

pracovník specialista, odborný sociální pracovník aj., mezi které lze povolání 

občanského poradce zařadit, je důleţitá odolnost vůči duševní zátěţi, která se v této 

práci významně vyskytuje. Národní soustava povolání dále udává mnoho jiných 

poţadavků na odborné znalosti a dovednosti, viz příloha č. 7 (MPSV ČR - Národní 

soustava povolání, nedat).  

 

3.3 Možnosti využívání flexibilních pracovních režimů v charakteru 

práce odborného poradce  

V charakteru práce odborného poradce se ve vyuţití flexibilních pracovních reţimů 

vyskytují určité příleţitosti a naopak i limity.   

 Z povahy práce vyplývá, ţe při poskytování odborného sociálního poradenství 

v občanské poradně je moţné vyuţívat zejména kratší pracovní úvazek, pruţnou 

pracovní dobu a práci z domova. Co se týká práce z domova (resp. práce na dálku), lze 

v takovém prostředí vykonávat jen určité činnosti spadající do náplně práce odborného 

poradce. Mimo pracoviště můţe poradce vyhledávat informace potřebné pro řešení 
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zakázek uţivatelů sluţby, zpracovávat záznamové archy či jinou administrativu, 

zodpovídat dotazy po telefonu nebo prostřednictvím e-mailu. Taktéţ se při práci na 

dálku můţe připravovat na svoji přednáškovou činnost, která bývá hojně realizována. 

Aplikovat se dá i stlačený pracovní týden, avšak pouze za předpokladu, ţe některý 

pracovní den není určený pro poskytování ambulantního nebo terénního poradenství 

v přímém kontaktu s klientem, tzn. nejsou v daný den ţádné poradenské hodiny.  

 Naopak jako nereálná flexibilní forma práce se mi u odborných poradců 

v občanských poradnách jeví sdílené pracovní místo (ve smyslu dva poradci se dělí  

o jednu pozici). V této profesi provádí kaţdý poradce svého klienta od počátku (sdělení 

problému) aţ po ukončení zakázky (zodpovězení dotazu, pomoc, zpracování 

záznamového archu, zaloţení případu do internetového programu). Praxe není taková, 

ţe by jeden poradce uţivatele sluţby „vyzpovídal“ a druhý s ním jeho zakázku 

dokončil. Pouze ve výjimečných případech přebírá jeden poradce klienta od druhého 

během řešení zakázky (např. v případě náhlé nemoci poradce, střetu zájmů aj.).  

 

3.4 Shrnutí kapitoly 

Občanské poradny poskytují odborné sociální poradenství podle zákona č. 108/2006 

Sb., o sociálních sluţbách. Občanské poradny jsou zřizovány při nestátních neziskových 

organizacích a jejich posláním je asistovat občanům při řešení jejich tíţivých ţivotních 

situací. Funkci odborného poradce v občanské poradně můţe zastávat osoba, která 

splňuje předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka podle zákona  

č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách. Občanští poradci pracují na principech 

bezplatnosti, nestrannosti, nezávislosti a diskrétnosti. Své sluţby poskytují 

prostřednictvím osobního kontaktu, telefonu, e-mailu či dopisu. Úkolem občanských 

poraden je zajišťovat, aby občané netrpěli neznalostí svých práv  

a povinností, neznalostí dostupných sluţeb nebo neschopností vyjádřit účinně své 

potřeby. Cílovou skupinou občanských poraden jsou občané v obtíţné ţivotní situaci. 

Poradny jsou významné zejména ve vztahu ke zranitelnějším skupinám populace 

(osamělí rodiče, nezaměstnaní, lidé ţijící na hranici existenčního minima, národnostní 

menšiny aj.), avšak sluţby vyţívají i občané s nadprůměrnými příjmy či nadprůměrného 

vzdělání. Podmínky pro vyuţití sluţby jsou pro všechny stejné. Klienti jsou 

podporováni k samostatnému jednání, aby se na práci občanských poraden nestali 
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závislými. Poskytnutá rada musí být nestranná a neutrální (bez hodnocení) a musí být 

podána s ohledem na klientovu situaci. Občanské poradny vţdy respektují klienta a jeho 

rozhodnutí, jak dále jednat. Občanské poradny nemají výkonnou pravomoc, neposkytují 

právní poradenství, nejsou odborným pracovištěm sociální péče, nestanovují sociální 

dávky, neposkytují odborné sluţby klinických psychologů a rodinných poradců  

a nepřebírají funkci informačních kanceláří při okresních úřadech. Občanské poradny 

pokrývají území všech krajů České republiky a kaţdému klientovi je v kaţdé občanské 

poradně poskytnuta stejná rada. V současné době působí v České republice třicet osm 

občanských poraden sdruţených v Asociaci občanských poraden, které dále mají třicet 

tři kontaktních míst a tři detašovaná pracoviště. 

 Z hlediska flexibilních forem práce lze v práci odborných poradců uplatnit 

především zkrácený pracovní úvazek, pruţnou pracovní dobu a práci na dálku/práci  

z domova.  
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4 Metodika výzkumu 

V této kapitole popíšu cíle svého výzkumu, výzkumnou strategii, pouţitou techniku 

sběru dat, ozřejmím také způsob výběru respondentů a způsob provedení výzkumu, 

včetně jeho limitů. Uvedu zde i operacionalizaci výzkumné otázky. 

4.1 Cíl výzkumu 

Cílem výzkumu je zodpovědět hlavní výzkumnou otázku: Do jaké míry se 

odborným poradcům občanských poraden v České republice daří harmonizovat 

rodinu a práci prostřednictvím flexibilních forem zaměstnání? Zároveň budu usilovat 

o potvrzení (či vyvrácení) hypotézy, ţe většina respondentů je se slaďováním svého 

pracovního a soukromého života prostřednictvím flexibilních forem práce spokojena. 

Na základě operacionalizace hlavní výzkumné otázky jsem stanovila následující 

dvě dílčí výukumné otázky (blíţe viz kap. 4.6 Operacionalizace výzkumné otázky):  

 

DVO1: Jak vypadá současný stav slaďování rodiny a práce u odborných poradců? 

DVO2: Jak odborní poradci vnímají své současné slaďování práce a rodiny? 

 

Odpověď na uvedené dílčí výzkumné otázky přinese zjištění, které strategie 

k harmonizaci rodiny a práce respondenti vyuţívají a jak své moţnosti slaďování 

hodnotí, z čehoţ vyvodím odpověď na hlavní výzkumnou otázku, která se ptá po tom, 

do jaké míry se odborným poradcům občanských poraden v České republice daří 

harmonizovat rodinu a práci prostřednictvím flexibilních forem zaměstnání. 

 Záměrem mé práce je ozřejmit současný stav v problematice harmonizace 

rodinného a pracovního ţivota občanských poradců a získat odpověď na otázku, co 

poradci k zabezpečování rovnováhy v této oblasti potřebují (tj. co jim v harmonizaci 

pomáhá, co by navíc uvítali atp.). Práce můţe být námětem k zamyšlení zaměstnavatelů 

tam, kde nejsou, nebo pouze v malé míře, umoţňovány flexibilní formy práce. Pro 

kvalitu odváděné práce je důleţitá spokojenost zaměstnance a je třeba nezapomínat na 

to, ţe zaměstnanec má kromě svého profesního ţivota i ţivot osobní, který chce a musí 

vedle práce proţívat. 
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4.2 Strategie výzkumu  

Pro účely mé práce jsem zvolila kvantitativní výzkumnou strategii. Kvantitativní přístup 

předpokládá, ţe předmět zkoumání je měřitelný, nebo alespoň nějak tříditelný, 

uspořádatelný. Informace se získávají v co nejvíce formálně porovnatelné podobě  

a následně se analyzují statistickými metodami se záměrem ověřit platnost hypotéz. 

Kvantitativní přístup je extenzivní šetření zkoumané skutečnosti, kdy sběr a analýzu dat 

lze provést poměrně rychle a kde je moţné a očekávané zobecnění výsledků (Reichel, 

2009).   

  Kvantitativní přístup byl zvolen zejména z důvodu místní a časové náročnosti, 

kterou by s sebou nesl kvalitativní výzkum, neboť respondenti jsou velmi specifickou 

skupinou osob rozmístěnou ve všech koutech republiky, avšak v relativně nízkém 

zastoupení v jednotlivých krajích. 

4.3 Vybraná technika sběru dat 

Ke sběru dat jsem pouţila techniku dotazování, jejíţ podstatou je kladení otázek. Můţe 

jít o otázky ve formě mluvené, tj. rozhovor, nebo písemné, tedy dotazník (Reichel, 

2009). Aplikační variantou dotazování byl v mém výzkumu dotazník. Ten je vysoce 

efektivní technikou, která umoţňuje postihnout velký počet respondentů při relativně 

nízkých nákladech a v poměrně krátkém čase. Docela dobře zajišťuje anonymitu 

probandů. Klade však vysoké nároky na ochotu dotazovaných, kteří mohou snadno 

přeskočit nebo nezodpovědět otázky. Nemáme také jistotu, kdo skutečně dotazník 

vyplnil. Co se týká návratnosti dotazníků, je zpravidla velice nízká (Disman, 2007). 

Dotazník, který jsem pro účely mého výzkumu distribuovala, byl sloţen z patnácti 

otázek. Byly pouţity jak otázky uzavřené, tak i otevřené a polootevřené. Z deseti 

meritorních dotazů byl u sedmi otázek uveden výčet moţností a bylo moţné označit 

více odpovědí najednou, přičemţ zde byl dotazovaným dán prostor i pro jejich vlastní 

vyjádření. Dvě otázky měly moţnost volby pouze jedné odpovědi, jedna otázka byla 

otevřená. Na závěr dotazníku jsem se v pěti identifikačních otázkách dotazovala na 

pohlaví a věk respondenta, jeho rodinný stav a počet osob v jeho domácnosti, včetně 

počtu závislých dětí nebo jiných členů domácnosti. Poslední otázka zjišťovala místo 

působení dotazovaných. Jejím účelem bylo pouze zmapování, z kterých/z kolika 

občanských poraden byly informace získány. Tato otázka nebude v další části práce 

analyzována, aby byla zajištěna anonymita probandů (vzhledem k průměrnému počtu 
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poradců v jednotlivých zařízeních by mohla být anonymita poradců zveřejněním místa 

působení snadno narušena).  

4.4 Volba výzkumného vzorku 

Výzkum je zaměřený na poradce občanských poraden. Z toho důvodu byli respondenti 

určeni metodou záměrného kvótního výzkumu, který podle Miovského (Miovský, 2006: 

135) „spočívá v cíleném vyhledávání účastníků podle jejich určitých vlastností. 

Kritériem výběru je právě vybraná (určená) vlastnost (či projev této vlastnosti) nebo 

stav (např. příslušnost k sociální nebo jiné skupině).“ Výběrový soubor je v tomto 

případě totoţný se základním souborem.  

V České republice v současné době působí třicet osm občanských poraden 

sdruţených v Asociaci občanských poraden (dále jen Asociace), které poskytují své 

sluţby v dalších třiceti třech kontaktních místech a třech detašovaných pracovištích 

(Asociace občanských poraden, 2010). V těchto poradnách působí přibliţně  

94 občanských poradců. Přesný počet poradců nemohu uvést, neboť se mi z některých 

poraden nepodařilo získat informaci o jejich konkrétním počtu pracovníků poskytujících 

poradenství. Ze získaných informací však plyne, ţe nejčastěji poskytují sluţbu dva 

poradci na jednu občanskou poradnu (včetně kontaktního místa či detašovaného 

pracoviště). Abych pro statistické účely zohlednila v celkovém počtu pracovníků  

i poradny, o kterých jsem danou informaci nezískala, „přiřadila“ jsem takovým 

poradnám dva poradce. 

Při výběru respondentů bylo rozhodující následující kritérium:  

 respondenti působí v občanských poradnách sdruţených v Asociaci jako 

odborní poradci (podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách), 

zastávají tedy stejnou pracovní pozici 

Záměrně jsem mezi kritéria výběru probandů nezařadila péči o děti či jiné členy 

rodiny, protoţe, jak je uvedeno i v teoretické části práce, kaţdý zaměstnanec má vedle 

pracovního ţivota i svůj soukromý ţivot, kam ovšem nepatří pouze děti, ale i koníčky, 

přátelé či jiné individuálně důleţité oblasti ţivota kaţdého z nás. Slaďovat osobní  

a pracovní ţivot tudíţ nemusejí pouze rodiče malých dětí nebo osoby pečující o jiné 

blízké, ale všichni. 
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4.5 Realizace výzkumu, jeho limity 

Subkapitola 4.5 pojednává o praktickém provedení výzkumu, tj. jakým  způsobem a kdy 

výzkum proběhl. Dále podává informace o tom, s jakými negativy jsem se během 

výzkumu mohla setkat, resp. setkala. 

4.5.1 Realizace výzkumu  

Na základě uvedeného kritéria jsem e-mailem oslovila všechny občanské poradny  

i jejich kontaktní místa a detašovaná pracoviště. Seznam poradenských míst jsem 

získala na webových stránkách Asociace občanských poraden a kontakty na ně na 

internetových stránkách jednotlivých sluţeb. 

 Sběr dat proběhl v listopadu 2014. Respondentům byl v e-mailu vysvětlen důvod 

realizace výzkumu, byli seznámeni s časovou náročností vyplnění dotazníku a byli 

poučeni o zachování anonymity. Byly jim nabídnuty dvě moţnosti vyplnění dotazníku – 

buď přes webový formulář, nebo prostřednictvím textového dokumentu MS Word. Pro 

vyplnění přes webovou stránku byla vyuţita aplikace Survio. Kaţdý mohl vyuţít tu 

variantu, která mu více vyhovovala. Jak jsem očekávala, dotazovaní občanští poradci 

hojněji vyuţili moţnosti vyplnění prostřednictvím internetového formuláře. Je to vcelku 

pochopitelné. Jde o jednodušší variantu neţ v případě wordového dokumentu, který je 

třeba nejprve stáhnout do počítače, vyplnit, uloţit jej a následně jej vloţit zpět do  

e-mailu a odeslat.  

 Vyplněno bylo 41 dotazníků, coţ je 44 % z celkového výše uvedeného počtu 

poradců občanských poraden sdruţených v Asociaci. Můţeme tedy říci, ţe návratnost 

dotazníků byla 44 %. 

4.5.2 Limity výzkumu  

Omezením v mém výzkumu byl zejména počet respondentů, které bylo moţné  

o spolupráci při realizaci výzkumu poţádat. Cílová skupina, na kterou se výzkum 

zaměřuje, je velmi omezena co do počtu respondentů právě tím, ţe je jich pouze 

devadesát čtyři v celé České republice.  

Přestoţe dotazníková forma šetření vţdy obnáší nějaké ztráty, co se týká 

návratnosti dotazníků, očekávala jsem návratnost vyšší, neţ jaká ve skutečnosti byla.  

A to zejména z toho důvodu, ţe znám kulturu, přátelskost a vzájemnou podporu mezi 

poradci českých občanských poraden. Vím, jak je práce odborného poradce v občanské 
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poradně časově náročná, proto jsem zvolila dotazník, který respondentům nezabere více 

neţ pět minut. Tento časový rámec byl adekvátní, coţ se odrazilo i ve zpětné vazbě, 

kterou jsem od některých probandů obdrţela. Několik z nich mimo jiné ocenilo právě 

to, ţe předpokládaný čas pro vyplnění dotazníku skutečně stačí a nejsou zbytečně 

zahlceni. Co se týká zmiňované návratnosti, mohlo se stát, ţe do období pro vyplňování 

dotazníků zasáhly dovolené, pracovní neschopnosti či prosté vysoké nároky na 

obslouţení uţivatelů a nároky na administrativu, a nezbyl proto prostor pro práci 

s dotazníkem. 

 Jako limit v dotazníkovém šetření vnímám i pokládání otevřených otázek, 

protoţe hrozí, ţe je proband jednoduše nezodpoví. Z toho důvodu jsem ve 

svém dotazníku uvedla pouze jednu otevřenou otázku. Ani ta však nebyla příliš často 

zodpovězena. 

 Další úskalí, na které jsem narazila při zpracování výsledků výzkumu a které 

zároveň mohlo ovlivnit, resp. ovlivnilo, návratnost dotazníků, spočívá v nespolehlivosti 

internetu, popř. aplikace pouţité pro vyplňování dotazníků. Kdyţ jsem v období 

interpretace dat hovořila s jednou z bývalých kolegyň, zjistila jsem, ţe její dotazník 

vyplněný přes webovou aplikaci nebyl ve výsledcích vůbec zahrnut. Mé zjištění 

vyplynulo z toho, ţe to, co kolegyně dle svého sdělení do volných odpovědí dotazníku 

uvedla, se v odpovědích neobjevilo. Mohlo jít, jak jsem jiţ zmínila, o chybu internetu či 

webové aplikace, ale můţe to pramenit i ze selhání lidského faktoru.  

 Elektronický výzkum má oproti osobnímu jednání nevýhodu také v tom, ţe 

tazatel nemá moţnost doptat se na případné detaily, vysvětlení či reagovat na podněty, 

které respondentovou odpovědí získal. Hrozí také, ţe se dotazovanému nebude chtít 

psát, přece jenom mluvená řeč je rychlejší a méně pracná. V osobním kontaktu navíc 

nemá dotazovaný tak snadnou moţnost z odpovídání „utéct“, kdeţto u elektronického 

výzkumu není respondent s tazatelem v přímém kontaktu a nic ho nenutí výzkum 

dokončit. V neposlední řadě výzkum přes webovou aplikaci zajišťuje respondentovi 

naprostou anonymitu, které se mu u osobního jednání tolik nedostane, a dotazovaný se 

tak můţe tazateli více otevřít.  

 

4.6 Operacionalizace výzkumné otázky 

Na základě teoretické části práce jsem provedla operacionalizaci, coţ je „v podstatě 
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procedura překladu pojmů z teoretického do observačního jazyka“ (Petrusek, 1993: 

86). Nejprve jsem vysvětlila klíčové pojmy pouţité v hlavní výzkumné otázce. 

Následně jsem stanovila dvě dílčí výzkumné otázky, které mi pomohou zodpovědět 

hlavní výzkumnou otázku. Z jednotlivých operacionalizovaných otázek jsem dále 

utvořila otázky pouţité v dotazníku.  

 

Klíčové pojmy: 

 

Občanská poradna = nestátní nezisková organizace, která poskytuje bezplatnou 

sociální sluţbu odborného sociálního poradenství podle zákona č. 108/2006 Sb.,  

o sociálních sluţbách. Více viz kap. 3.1 Čím se občanské poradny zabývají? 

 

Odborný poradce občanské poradny = pracovník poskytující sluţbu odborného 

sociálního poradenství podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách. Více viz 

kap. 3.2 Kdo je občanský poradce? 

 

Dařit se = je chápáno v tom smyslu, jak jsou oslovení respondenti spokojeni s tím, 

jakým způsobem a v jakém rozsahu je u nich dosahováno rovnováhy v soukromém 

(rodinném i osobním) a pracovním ţivotě.   

  

Harmonizace rodiny a práce = dlouhodobý a velmi individuální proces odvíjející se od 

moţností, potřeb a preferencí kaţdého z nás, jehoţ snahou je dosaţení rovnováhy ve 

všech oblastech ţivota kaţdého jednotlivce. Jde o schopnost zachovat si rovnováhu 

v soukromém a pracovním ţivotě a ţít spokojený a vyrovnaný ţivot. Více viz zejména 

kap. 2.1 Pojem a kap. 2.3 Čím nás může slaďování obohatit?  

 

Flexibilní formy zaměstnání = alternativa k pracovnímu poměru na plný úvazek 

vykonávaný na pracovišti zaměstnavatele. Více viz kap. 2.4 Flexibilní formy práce. 

 

Tabulka č. 1: Operacionalizace 

 

Základní výzkumná otázka: 

 

Do jaké míry se odborným poradcům/poradkyním občanských poraden v České 

republice daří harmonizovat rodinu a práci prostřednictvím flexibilních forem 
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zaměstnání? 

 

Dílčí výzkumné otázky Operacionalizované otázky Otázky do dotazníku 

DVO1: Jak vypadá 

současný stav slaďování 

rodiny a práce u 

odborných poradců?  

Jak mají odborní poradci 

rozvrţenou pracovní dobu? 

Jak máte rozvrţenou 

pracovní dobu?  

Jakým způsobem řeší 

odborní poradci potřebu 

práce a současné péče o 

rodinu/potřebu osobního 

ţivota? 

Jakým způsobem řešíte 

sladění práce a rodiny, resp. 

osobního ţivota? 

Jak se zaměstnavatelé 

odborných poradců staví 

k zaměstnávání v 

alternativních formách 

práce?  

Umoţňuje Váš 

zaměstnavatel vyuţívání 

flexibilních forem práce?  

Vyuţívají odborní poradci 

alternativních forem práce  

a z jakých důvodů? 

Vyuţíváte Vy osobně 

některý  

z flexibilních pracovních 

reţimů? 

Pokud ano, z jakého 

důvodu? 

Pokud ne, co je důvodem? 

DVO2:  Jak odborní 

poradci vnímají své 

současné slaďování práce 

a rodiny? 

Jsou odborní poradci 

spokojeni s tím, co jim 

zaměstnavatelé nabízejí ve 

vztahu k úpravě pracovní 

doby či místa výkonu práce 

atp.? 

Jste spokojen/a s mírou, do 

jaké Váš zaměstnavatel 

umoţňuje vyuţívat 

flexibilních forem 

zaměstnání? 

Vyhovuje odborným 

poradcům poměr času, který 

věnují práci a rodině?  

Jak vnímáte své současné 

rozvrţení času mezi prací  

a soukromým 

ţivotem/rodinou? 

Pokud by si odborní poradci Pokud současné rozvrţení 
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přáli změnu, jak by měla 

vypadat? 

času mezi prací a rodinou 

nepovaţujete za optimální, 

co by Vám pomohlo, aby se 

tak stalo? 

Pokud byste mohl/a změnit 

rozvrţení své pracovní doby 

za účelem zvýšení míry 

harmonizace práce  

a soukromí, jaké moţnosti 

flexibilních pracovních 

reţimů byste nejspíš 

vyuţil/a? 

Zdroj: autorka 
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5 Analýza a interpretace dat  

V této kapitole budu analyzovat a interpretovat získaná data. Cílem je přinést odpovědi 

na dílčí výzkumné otázky, které mají vést k vyvození odpovědi na hlavní výzkumnou 

otázku: Do jaké míry se odborným poradcům občanských poraden v České republice 

daří harmonizovat rodinu a práci prostřednictvím flexibilních forem zaměstnání? 

 Kapitola je rozdělena do tří subkapitol, z nichţ první dvě vznikly na základě 

dílčích výzkumných otázek uvedených v operacionalizaci a ve třetí jsou tyto dva oddíly 

shrnuty. Svá zjištění opírám o informace zprostředkované skrze dotazník. 

 

5.1 DVO1: Jak vypadá současný stav slaďování rodiny a práce  

u odborných poradců? 

V této subkapitole bude zodpovězena první dílčí výzkumná otázka, jejímţ cílem je 

ozřejmit, jak se odborní poradci v občanských poradnách aktuálně vypořádávají 

s potřebou slaďování soukromého a pracovního ţivota, jaké k tomu vyuţívají strategie 

se zaměřením zejména na flexibilní formy zaměstnání. 

 Otázky potřebné k zodpovězení této dílčí výzkumné otázky se ptají po rozvrţení 

pracovní doby poradců, jakým způsobem řeší potřebu práce a současné péče  

o rodinu/potřebu osobního ţivota, jak se jejich zaměstnavatelé staví k zaměstnávání  

v alternativních formách práce a zda sami odborní poradci vyuţívají některé z forem 

flexibilních pracovních úvazků a pokud ano, pak které. 

Vzhledem k tomu, ţe u šesti otázek v této podkapitole bylo moţné vybrat více 

neţ jednu odpověď, jsou v grafech místo procent uvedeny absolutní hodnoty, aby byl na 

první pohled patrný počet jednotlivých variant odpovědí.  
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Otázka č. 1: Jak máte rozvrženou pracovní dobu 

 

 

Zdroj: vlastní výzkum  

 

První dotaz směřoval k rozvrţení pracovní doby odborných poradců. Mým záměrem 

bylo především zjistit, v jaké míře jsou mezi pracovníky občanských poraden vyuţívány 

nástroje pruţná pracovní doba a práce z domova. 

 Z výsledků výzkumu je patrno, ţe někteří občanští poradci mají moţnost 

kombinovat více forem flexibilních pracovních úvazků, a to zejména kombinaci pruţné 

pracovní doby a práce z domova.  

Čtrnáct respondentů (34 % z celkového počtu) odpovědělo, ţe mají pevně 

stanovenou pracovní dobu a nemohou se od ní libovolně odchýlit. Patnáct osob (37 %) 

uvedlo, ţe kaţdý pracovní den mají pevnou a pohyblivou část pracovní doby, tj. 

vyuţívají pruţnou pracovní dobu. Dvanáctkrát (29 %) v odpovědi zaznělo, ţe poradci 

mají v pracovním týdnu vyhrazený čas, kdy mohou pracovat z domova. Při práci 

z domova mohou např. plnit své administrativní povinnosti nebo zodpovídat internetové 

a telefonické dotazy. Deset probandů (24 %) sdělilo, ţe mají v pracovním týdnu 

vyhrazený čas, kdy mohou na pracovišti pracovat v jakoukoliv denní dobu, a to opět 

např. při zpracování administrativy či telefonických a e-mailových dotazů. Co se týká 
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kategorie „jiné“, tuto variantu odpovědi zvolilo šest respondentů (15 %). Jedenkrát 

nebyla poloţka „jiné“ vyplněna a ostatních pět odpovědí znělo následovně:  

 „Mám některé dny v týdnu stanovenou pevnou dobu kdy musím být na pracovišti 

a zbytek si určuji sama“ 

 „mám pracovní dobu stanovenou tak, že musím splnit počet hodin azajistit 

provozní dobu na OP“ 

 „Mám pevnou pracovní dobu, ale po dohodě s přímým nařízeným mohu odejít 

dle dohody“ 

 „Některé činnosti dělám i mimo obvyklou prac.dobu - např. externí semináře.“ 

 „v rámci měsíce 3 dny práce z domu“ 

 

Jak můţeme vidět, pruţná pracovní doba a práce z domu se objevuje i v této kategorii. 

První z respondentů má moţnost vyuţívat pruţnou pracovní dobu, avšak pouze některé 

dny v týdnu.  

Druhý proband uvedl, ţe musí splnit počet hodin a zajistit provozní dobu občanské 

poradny. Z toho vyplývá, ţe i on má pruţný pracovní reţim – v závislosti na 

poradenských hodinách má pevně danou část dne, popř. týdne a zbývající část do počtu 

hodin k jeho úvazku odpracuje dle svého uváţení. 

Třetí dotazovaný má sice pevnou pracovní dobu, od které se nemůţe sám libovolně 

odchýlit, avšak nemá větší potíţe v případě potřeby po dohodě s přímým nadřízeným 

z pracoviště odejít. 

Čtvrtá odpověď směřuje k práci nad rámec obvyklé pracovní doby respondenta. Týká se 

to např. vedení externích seminářů. Tento respondent uvádí, ţe někdy pracuje nad 

rámec obvyklé pracovní doby. Z toho jsem původně usuzovala, ţe má nejspíše pevně 

stanovenou pracovní dobu. Zdůvodnila jsem si tuto svoji domněnku tím, ţe pokud by 

měl proband pruţnou pracovní dobu, mohl by si práci rozvrhnout tak, aby lektorování 

nebylo nad rámec pracovní doby. Následně jsem však zjistila, ţe tento respondent 

zároveň uvedl, ţe má moţnost pracovat z domu a během pracovního týdne má den/dny, 

kdy můţe na pracovišti být v jakoukoliv denní dobu, tzn. není limitován ohraničením 

pro výkon volitelné části pruţné pracovní doby. Z toho vyplývá, ţe nemá pevnou, nýbrţ 

pruţnou pracovní dobu a kromě toho moţnost pracovat z domova. 

Pátý respondent, který pro svoji odpověď zvolil kategorii „jiné“, deklaruje moţnost 

práce z domova. Má v tomto však omezení na tři dny v rámci jednoho kalendářního 

měsíce. 
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 Z výše uvedeného plyne, ţe většina respondentů má flexibilně upravenou 

pracovní dobu a pouze čtvrtina ji má pevně stanovenou a nemá moţnost tedy volby. 

 

Otázka č. 2: Jakým způsobem řešíte sladění práce a rodiny, resp. osobního života? 

 

 

Zdroj: vlastní výzkum  

 

Záměřem otázky č. 2 bylo objasnit, jaké strategie vyuţívají poradci občanských poraden 

k propojování jejich současného pracovního a soukromého ţivota.  

 Z jednotlivých dotazníků je patrno, ţe se nejčastěji vyskytuje kombinace vyuţití 

flexibilních pracovních reţimů a pomoc partnera při péči o děti anebo domácnost. 

V celkovém souhrnu vyuţívá k zabezpečené rovnováhy mezi pracovním a soukromým 

ţivotem flexibilní formy práce dvacet pět dotazovaných (tj. 61 % všech respondentů). 

Dvacet tři respondentů (56 %) uvádí, ţe jim ke slaďování práce a soukromí napomáhá 

partner/ka, který/á se spolupodílí na péči o rodinu anebo domácnost. Jedenáct osob  

(27 %) harmonizuje pracovní a osobní ţivot prostřednictvím pomoci babiček, příp. 

jiných blízkých. Deset probandů (24 %) vyuţívá sluţeb jeslí, školek, škol a jiných 

zařízení. Dva dotazovaní (5 %) sdělili, ţe se o nikoho nemusejí starat, protoţe nemají 

děti, a tudíţ neslaďují („Zatím se o nikoho nemusím starat, protože jsem bezdětná.“, 
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„děti nemám, takže neslaďuji“). V otázce č. 14 se objevilo, ţe dvě osoby ţijí 

v domácnosti samostatně. Jednou z nich je právě respondentka ve věku 30 – 39 let, 

která v otázce č. 2 odpověděla, ţe neslaďuje. Zároveň uvedla, ţe má pruţné rozvrţení 

pracovní doby a vyuţívá i práce z domova. Tedy i tímto způsobem se dá sladit práce 

s přáteli či koníčky.  

Sluţeb chůvy nebo pečovatelky nevyuţívá ţádný z respondentů. 

 Při svých prvotních úvahách jsem se domnívala, ţe mezigenerační výpomoc 

bude zastoupena v hojnějším počtu. Konečný výsledek je však ovlivněn tím, ţe 39 % 

respondentů (viz otázka č. 14), je bezdětných, tudíţ se ve výsledku odrazilo poměrně 

nízké zastoupení matek/otců s dětmi závislými na jejich péči. 

 

Otázka č. 3: Umožňuje Váš zaměstnavatel využívání flexibilních forem práce? 

 

 

Zdroj: vlastní výzkum  

 

Cílem této otázky bylo zmapovat, jaké moţnosti flexibilních forem práce jednotlivé 

občanské poradny nabízejí. Nešlo o zjištění, která konkrétní poradna nabízí jaký nástroj 

slaďování, ale vůbec o zjištění, jakým způsobem se dá v praxi odborných poradců 

harmonizovat osobní a pracovní ţivot prostřednictvím flexibilních forem zaměstnání. 
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 Z výzkumu vyplynulo, ţe někteří zaměstnavatelé nabízejí jednu či více forem 

flexibilních pracovních reţimů, někteří naopak svým zaměstnancům neumoţňují 

ţádnou flexibilní formu práce. Jeden respondent odpověď na otázku neznal. 

 V největší míře zaměstnavatelé umoţňují pruţnou pracovní dobu. Tak 

odpovědělo 20 respondentů, coţ odpovídá 49 % všech dotazovaných. Druhým 

nejrozšířenějším nástrojem, který zaměstnavatelé v občanských poradnách poskytují, je 

zkrácený pracovní úvazek (46 % zaměstnavatelů respondentů) a následuje moţnost 

práce z domova (44 %, tj. 18 zaměstnavatelů). Stlačený pracovní týden a sdílené 

pracovní místo umoţňuje po jednom zaměstnavateli. Jeden proband zvolil odpověď 

„jiné“ a v ní uvedl, ţe flexibilní formy práce jsou umoţňovány pouze vedoucímu 

poradny. 

 

Otázka č. 4: Využíváte Vy osobně některý z flexibilních pracovních režimů? 

 

 

Zdroj: vlastní výzkum  

 

Dotaz č. 4 směřoval ke zjištění, jaké flexibilní formy práce odborní poradci 

v občanských poradnách České republiky vyuţívají. Otázky č. 5 a 6 pak přinesou 

odpověď na otázku, z jakého důvodu je poradci vyuţívají, případně proč je nevyuţívají. 
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 Z grafu č. 4 je patrné, ţe v českých občanských poradnách jsou vyuţívány tři 

formy flexibilních pracovních úvazků. Jedná se o pruţnou pracovní dobu, práci 

z domova a zkrácený pracovní úvazek. Někteří poradci opět kombinují dva či více 

způsobů, jiní vyuţívají pouze jeden. Čtrnáct poradců, tj. 34 % všech respondentů, 

ţádnou flexibilní formu práce nevyuţívá. Na důvod se podíváme v otázce č. 6.  

Pruţnou pracovní dobu vyuţívá 22 osob, které se zúčastnily výzkumu. Je to tedy 

více neţ polovina – téměř 54 % všech zúčastněných. Z domova a ve zkráceném 

pracovním úvazku pracuje po čtrnáci lidech (tj. v obou případech 34 % dotázaných). 

V celkovém poměru vyuţívá některou z flexibilních forem zaměstnání 66 % 

respondentů, coţ odpovídá dvaceti sedmi probandům. 

 

Otázka č. 5: Pokud ano, z jakého důvodu? 

 

 

Zdroj: vlastní výzkum  

 

Otázka se ptá po důvodech vyuţívání flexibilních forem práce.  

Je patrné, ţe hlavním důvodem je péče o dítě/děti, coţ zvolilo 11 osob (tj. 27 % 

všech dotazovaných). Deset respondentů (24 %) uvedlo, ţe flexibilních pracovních 

reţimů vyuţívají z jiných důvodů. Pouze tři z nich konkrétní důvod vysvětlili: 
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 „Sladení os života ve vztahu ke členům rodiny, lepší efektivita práce, tento 

způsob mne více motivuje“ 

 „1 dítě, 3 roky, nyní již chodí do školky, tak práce z domu není jen kvůli dítěti, 

ale i kvůli tomu,“ 

 „protože práce je psychicky náročná, ochrana před vyhořením, v minulosti jsme 

se tak domluvili s manželem, já pečovala o domácnost a o rodinu, manžel rodinu 

zabezpečoval finančně“  

 

Osm pracovníků (19,5 %) sdělilo, ţe ze strany zaměstnavatele jim nebyla dána jiná 

moţnost. Buď má tedy organizace automaticky nastavené flexibilní formy práce, ač je 

respondenti přímo nevyţadují, nebo naopak (zejména z finančních důvodů poraden) 

pracují poradci na kratší pracovní úvazky, ačkoliv by mohli anebo chtěli vykonávat 

úvazek plný. 

Ţádný z respondentů neuvedl, ţe by pečoval o nemohoucího člena domácnosti 

nebo o své či partnerovy stárnoucí (pra)rodiče. Vzhledem k věkové struktuře 

respondentů, kde převáţnou většinu tvoří osoby mezi 30 a 39 lety (49 %) a necelá 

čtvrtina dotazovaných spadá do kategorie starších 40 let (22 % všech respondentů; osob 

starších 30 let je tedy 71 %), dá se odhadovat, ţe  někdo z nich jistě patří do tzv. 

sendvičové generace. Ta se týká lidí různého věku, nejčastěji mezi třiceti  

a šedesáti lety. Respondenti z mého výzkumu o své stárnoucí příbuzné nepečují. Můţe 

to být dáno tím, ţe mají stále ještě soběstačné rodiče, alespoň jednoho z nich (a to jim 

přejme), nebo péči o ně zajišťují jinými prostředky (např. prostřednictvím pečovatelské 

sluţby, domova pro seniory, domovinky,...), případně jiţ rodiče oni sami ani jejich 

ţivotní partneři nemají. Dalším faktorem můţe být i to, ţe o ně sice pečují, avšak rozsah 

péče je takový, ţe to zvádají po splnění svých pracovních povinností a nepovaţují za 

potřebné vyuţívat k tomu flexibilní formy zaměstnání. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 50 

Otázka č. 6: Pokud ne, co je důvodem? 

 

 

Zdroj: vlastní výzkum  

 

Další otázka vede ke zjištění důvodů, pro které odborní poradci flexibilní formy práce 

nevyuţívají. Otázkou č. 4 bylo zjištěno, ţe flexibilní pracovní reţimy nevyuţívá čtrnáct 

dotázaných. V otázce č. 5 odpověděly čtyři osoby, ţe nepociťují potřebu po jejich 

vyuţívání, a jedenáct respondentů uvedlo, ţe jim to nebylo ze strany zaměstnavatele 

umoţněno (ač by si to moţná přáli). Troufnu si vyloučit, ţe by v této odpovědi někdo 

zvolil obě varianty, protoţe se vzájemně vylučují. Nesoulad mezi počtem osob 

nevyuţívajících flexibilní formy práce můţe být způsoben dotazníkem, ve kterém 

respondentka v otázce č. 1 uvedla, ţe má pruţné rozvrţení pracovní doby, a v otázce  

č. 4 zvolila kategorii „nevyuţívám“. 

Ani jeden respondent nevyjádřil obavu z organizování vlastního času (např. při 

práci z domova), ani finanční důvody (např. při kratším pracovním úvazku, coţ jsem 

spíše očekávala, ţe některý proband uvede. 
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5.1.1 Dílčí závěry k DVO1 

První dílčí výzkumná otázka směřovala ke zjištění, jak vypadá současný stav slaďování 

rodiny a práce u odborných poradců. Zajímalo mě tedy, jaké praktiky odborní poradci 

k harmonizaci svého soukromého a pracovního ţivota vyuţívají. Z první 

části provedeného výzkumu vyplývá, ţe mezi poradci jsou hojně vyuţívány 

mezigenerační výpomoc, školská zařízení a podpora partnera. Vedle toho k harmonizaci 

rodiny a práce vyuţívá 61 % všech dotazovaných právě flexibilní formy práce. 

Nejčastějšími nástroji, kterých respondenti ke skloubení osobního ţivota a práce 

vyuţívají, jsou pruţná pracovní doba a teleworking - konkrétně práce z domova. 

 

5.2 DVO2: Jak odborní poradci vnímají své současné slaďování práce 

a rodiny? 

V subkapitole 5.2 zodpovím druhou dílčí výzkumnou otázku, která má za cíl poodhalit, 

jak odborní poradci vnímají své současné slaďování práce a rodiny.  

 Otázky potřebné k zodpovězení této dílčí výzkumné otázky se ptají po 

spokojenosti s mírou, v jaké jim zaměstnavatelé nabízejí flexibilní formy práce, jak 

poradci vnímají své rozvrţení času mezi prací a soukromým ţivotem a jestliţe současné 

rozvrţení času mezi prací a rodinou nepovaţují za optimální, co by jim pomohlo  

k tomu, aby se optimálním stalo. 

V této podkapitole pouţiji v grafech častěji procentuální vyjádření výsledků, 

neboť se jednalo o otázky, u jejichţ převáţné většiny bylo umoţněno vybrat pouze 

jednu variantu. 
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Otázka č. 7: Jste spokojen/a s mírou, do jaké Váš zaměstnavatel umožňuje 

využívat flexibilních forem zaměstnání? 

 

 

Zdroj: vlastní výzkum  

 

Účelem grafu č. 7 je přinést odpověď na otázku, jak jsou občanští poradci spokojeni 

s tím, co jim zaměstnavatel s ohledem na flexibilní formy práce nabízí.  

 Největší podíl dotazovaných uvedl, ţe je s mírou, do jaké jeho zaměstnavatel 

umoţňuje flexibilní uspořádání zaměstnání, rozhodně spokojena. Jedná se o 37 % všech 

respondentů, tj. patnáct osob. Druhou největší kategorii tvoří odpověď „spíše ano“  

a zvolilo ji dvanáct probandů. To odpovídá 29 %. Necelá čtvrtina dotazovaných (22 %, 

tedy 9 poradců) je s nabídkou zaměstnavatele rozhodně nespokojena a 12 %  

(5 pracovníků) je spíše nespokojeno.  

 Celkově se tedy k (relativní) spokojenosti přiklání 66 % respondentů (27 osob). 

Tento počet koresponduje s 27 poradci, kteří uvedli, ţe vyuţívají flexibilních forem 

práce. Z těch, kteří jsou spíše nebo rozhodně nespokojeni, uvedli tři, ţe vyuţívají 

pruţnou pracovní dobu, a jeden z nespokojených má moţnost pracovat z domova. Ani 

toto jim však zcela nevyhovuje. Dále lze odvodit, ţe ostatních deset nespokojených 

respondentů je nespokojeno právě proto, ţe jim zaměstnavatel ţádnou flexibilní formu 

práce neumoţňuje. 
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Otázka č. 8: Jak vnímáte své současné rozvržení času mezi prací a soukromým 

životem/rodinou? 

 

 

Zdroj: vlastní výzkum  

 

Z grafu č. 8 vyplývá, ţe většina respondentů je s rozvrţením času mezi soukromým 

ţivotem a prací spokojena. Jako optimální hodnotí rozloţení času mezi rodinu a práci 

dvacet pět dotazovaných, coţ je 61 % všech respondentů. Dalších patnáct probandů (37 

%) uvádí, ţe práci věnuje příliš mnoho času a jeden poradce, který tvoří 2 % všech je 

přesvědčen o tom, ţe by se měl více zabývat prací a rodinou o něco méně, neţ jak tomu 

ve skutečnosti v jeho současném ţivotě je.   

 Následující otázka má přinést návrhy samotných poradců na zlepšení 

vyváţenosti osobního a pracovního ţivota. 
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Otázka č. 9: Pokud současné rozvržení času mezi prací a rodinou nepovažujete za 

optimální, co by Vám pomohlo, aby se tak stalo? 

 

Cílem deváté otázky bylo zjistit od poradců konkrétní návrhy, co by jim pomohlo 

k lepšímu vyváţení času, který proţívají v soukromé sféře, s časem, jenţ věnují práci. 

Odpovědi respondentů byly následující:  

 „Potřebovala bych ještě o něco nižší úvazek, což ale z (objektivních) 

organizačních důvodů bude možné až na jaře. Vedení v tomto ovšem vychází 

vstříc, takže počítám, že se to optimálním výhledově stane.“ 

 „Nepovažuji. Pomoci by mohla právě jedna z forem flexibilní práce - např. 

práce z domu by se dala jistě použít. Také po úpravě pracovní doby by se 

dala použít pružná pracovní doba.“ 

 „důvěra vedoucího, přestože organizace nabízí práci z domu 3 dny v týdnu, 

necítím se jako pracovník v klidu a raději chodím do práce a práci z domu 

využívám minimálně.“ 

 „Bohužel mi pružná pracovní doba přináší to, že jsem v práci nad rámec 

(třeba kvůli školením nebo lektorování) a je problém si přesčasové hodiny 

vybrat.“ 

 „Zaměřit se na plnění pracovních úkolů a ne na pevnou pracovní dobu. To 

znamená, že pokud je zajištěné plnění úkolů, pracovní doba je velmi 

pohyblivá.“ 

 „pružná pracovní doba, abych si mohl nadělat něco dopředu a lépe si 

organizovat záležitosti mimo práci“ 

 „zkrácený pracovní úvazek, lepší organizace práce od zaměstnavatele“ 

 „Zkrácení poradenských hodin, pružná pracovní doba, práce z domu“ 

  „pružná pracovní doba nebo částečná práce z domu“ 

 „práce z domu, posilu formou dalšího pracovníka“ 

 „úprava pracovní dony, částečný home office“ 

 „pružná pracovní doba, práce z domu“ 

  „lepší timemanagment“ 

 „práce z domu“ 

 „zástup“  

 „Považuji rozvržení času za relativně optimální.“ 

 „Víceméně optimální je.“ 
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 „považuji celkem za optimální, dá se se zaměstnavatelem domluvit vždy  

v konkrétní situaci“ 

 

Z uvedených odpovědí je vidět, ţe nejvíce by poradcům pomohlo vyuţívání pruţné 

pracovní doby a částečná práce z domova. Také úprava poradenských hodin, zejména 

jejich zkrácení, by mohlo vést ke zlepšení harmonizace soukromého a pracovního 

ţivota. Dalším faktorem by mohl být lepší timemanagement, zaměření na plnění úkolů, 

nikoliv na pevnou pracovní dobu, kratší pracovní úvazky nebo posila poradenského 

týmu. 

Z výpovědí poradců plynou i negativa flexibilních pracovních úvazků, která se 

projevila v této otázce. Jeden respondent uvedl, ţe i kdyţ je mu umoţněno vyuţívat 

home office, necítí se v této formě práce dobře, neboť pociťuje nedůvěru vedoucího  

a raději plní své povinnosti na pracovišti zaměstnavatele a práce z domova tedy vyuţívá 

jen ojediněle. I odborná literatura popisuje nedůvěru vedoucího v domácí aktivitu 

pracovníka jako jedno z úskalí flexibilních forem zaměstnávání. Home office je totiţ 

forma práce zaloţená na důvěře a respektu a klade vysoké nároky na komunikaci  

a způsob organizace práce zaměřené na stanovení úkolů a cílů. Další nevýhoda 

flexibilních forem práce, která se v této otázce projevila a o které jsem hovořila  

i v úvodu kapitoly 2.4., je situace, kdy flexibilní pracovní reţim můţe být vnímán jako 

neustálá pracovní pohotovost a nemusí přispět ke zlepšení rovnováhy soukromého  

a pracovního ţivota poradce. Jak uvedl jeden z dotazovaných, pruţná pracovní doba mu 

přináší práci přesčas.  
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Otázka č. 10: Pokud byste mohl/a změnit rozvržení své pracovní doby za účelem 

zvýšení míry harmonizace práce a soukromí, jaké možnosti flexibilních pracovních 

režimů byste nejspíš využil/a? 

 

 

Zdroj: vlastní výzkum  

 

Cílem této otázky bylo zjistit, jaké formy flexibilních pracovních reţimů by respondenti 

upřednostnili, kdyby měli moţnost zasáhnout do rozloţení svého pracovního úvazku za 

účelem většího propojení pracovního a rodinného ţivota. Respondenti měli na výběr 

z více moţností a mohli je libovolně navzájem kombinovat. Čísla v grafu č. 9 jsou 

vyjádřením absolutní hodnoty, tj. počtu probandů, kteří by o ten který nástroj usilovali.  

 Jak je z grafu patrné, sedmnáct dotazovaných (41 %) by nic měnit nechtělo, 

protoţe jsou zcela spokojeni. Dva respondenti (5 %) neměli odpověď na tento dotaz 

rozmyšlený, a proto odpověděli „nevím“. Další dva (5 %) zvolili poloţku „jiné“, ale 

pouze jeden proband z těchto dvou svoji odpověď rozšířil, kdy sdělil, ţe by vyuţil 

zkráceného pracovního úvazku. Šestnáctkrát by byla vyuţita práce z domova (39 %), 

desetkrát pruţná pracovní doba (24 %), šestkrát stlačený pracovní týden (15 %)  

a dvakrát sdílené pracovní místo (5 %). 
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Otázka č. 11: Jste muž, nebo žena? 

 

 

Zdroj: vlastní výzkum  

 

Z grafu vyplývá, ţe 93 % respondentů byly ţeny (38 poradkyň) a v pouhých 7 % 

odpověděli muţi (3 poradci).  

Povolání odborného poradce v občanské poradně je silně feminizované. Při 

zjišťování počtů pracovníků v jednotlivých poradnách jsem narazila na šest muţů. 

Tento počet nemusí být přesný, protoţe z některých poraden jsem získala informace  

o prostém počtu pracovníků, nikoliv jejich rozdělení podle pohlaví. Nicméně z praxe 

odborné poradkyně si dovolím tvrdit, ţe o mnoho víc muţů v českých občanských 

poradnách nepůsobí, moţná by se dali spočítat na prstech obou rukou. 
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Otázka č. 12: Jaký je Váš věk? 

 

 

Zdroj: vlastní výzkum  

 

Co se týká rozdělení respondentů podle věku, nejrozsáhlejší skupinu tvořily osoby ve 

věku 30 – 39 let. Bylo jich dvacet, coţ odpovídá 49 %. Druhou nejpočetnější skupinou 

byli poradci ve věku do 29 let včetně. Dotazník jich vyplnilo dvanáct, tzn. obsáhli 29 % 

ze všech respondentů. Probandi ve věku 40 – 49 let byli čtyři (10 %) a věkovou skupinu 

50 a více let utvořilo pět dotazovaných (12 %). 
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Otázka č. 13: Jaký je Váš rodinný stav? 

 

 

Zdroj: vlastní výzkum  

 

V rozdělení respondentů z hlediska jejich rodinného stavu převaţovali ţenatí/vdané. 

Těch bylo dohromady dvacet dva, tj. 54 %. Zadaných mimo manţelský svazek se 

výzkumu zúčastnilo šestnáct (39 %) a tři uvedli, ţe nemají partnera, případně jsou 

rozvedeni (7 %). Ovdovělý nebyl ţádný z respondentů. 

 

Otázka č. 14: Jaký je celkový počet osob ve Vaší domácnosti a jaký je z toho počet 

závislých dětí, seniorů, o které pečujete, a osob se zdravotním postižením?  

 

Tabulka č. 2: Počet osob v domácnostech respondentů  

Indikátor žádné 1 osoba 2 osoby 3 osoby 4 osoby  5 osob 

Celkový počet osob v domácnosti 0 2 14 8 13 4 

Počet dětí závislých na Vaší péči 16 15 8 2 0 0 

Počet seniorů závislých na Vaší péči 41 0 0 0 0 0 

Počet osob se zdravotním postižením, 
které vyžadují Vaši péči 

41 0 0 0 0 0 

Zdroj: vlastní výzkum  

 

Čísla v tabulce udávají počet respondentů, kteří odpověděli daným způsobem (do kříţe). 
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Vysvětlení:  

 2 respondenti odpověděli, ţe ţijí v domácnosti sami 

 14 dotazovaných sdělilo, ţe jejich domácnost tvoří dvě osoby 

 8 poradců ţije v tříčlenné rodině 

 13 probandů je součástí čtyřčlenné rodiny 

 4 respondenti ţijí v pětičlenných rodinách 

 16 respondentů uvedlo, ţe nepečují o ţádné dítě 

 15 jich pečuje o jednoho potomka 

 8 dotazovaných se stará o dvě děti  

 2 probandi mají v péči tři děti 

 všichni respondenti uvedli, ţe nepečují o ţádného seniora ani zdravotně 

postiţeného člena domácnosti 

 

Z tabulky vyplývá, ţe nejvíce respondentů je součástí rodiny o dvou (14 respondentů,  

tj. 34 %) a čtyřech členech (13 osob, tedy 32 %). Další pozici zastávají tříčlenné rodiny 

(8 respondentů, tj. téměř 20 %) a pětičlenné rodiny (4 dotazovaní, tj. 10 % z celkového 

počtu). Dva probandi ţijí v domácnosti samostatně (tvoří tedy necelých 5 % z celku). 

 V patnácti rodinách ţije jedno dítě (37 %), v osmi dvě děti (bezmála 20 %) a ve 

dvou rodinách po třech dětech (5 %). Šestnáct respondentů (39 %) o ţádné dítě, závislé 

na péči dospělé osoby, nepečuje.  

Z výzkumu vyplývá, ţe z celkového počtu 41 respondentů má dvacet pět z nich 

(61 %) v domácnosti děti, které jsou závislé na péči svých rodičů. Jedná se  

o nadpoloviční většinu, z čehoţ vyvozuji, ţe téma slaďování rodinného a pracovního 

ţivota je pro dotazované aktuální. 

Co se týká péče o stárnoucí rodiče, ať uţ svoje nebo partnerovy, neobjevila se 

mezi respondenty ani jedna osoba, která  by péči o seniora zajišťovala. Vzhledem 

k věkové struktuře respondentů, kde převáţnou většinu tvoří osoby mezi 30 a 39 lety 

(49 %) a necelá čtvrtina dotazovaných spadá do kategorie starších 40 let (22 % všech 

respondentů; osob starších 30 let je tedy 71 %), dá se odhadovat, ţe  někdo z nich jistě 

patří do tzv. sendvičové generace. Ta se týká lidí různého věku, nejčastěji mezi třiceti  

a šedesáti lety. Respondenti z mého výzkumu o své stárnoucí příbuzné nepečují. Můţe 

to být dáno tím, ţe mají stále ještě soběstačné rodiče, alespoň jednoho z nich (a to jim 

přejme), nebo péči o ně zajišťují jinými prostředky (např. prostřednictvím pečovatelské 

sluţby, domova pro seniory, domovinky,...), případně jiţ rodiče oni sami ani jejich 
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ţivotní partneři nemají.  

 

Otázka č. 15: V jaké obci, případně v jakém kraji ČR se nachází Vaše pracoviště? 

 

Jak jsem uvedla jiţ v kapitole 4.3, poslední otázka zjišťovala místo působení 

dotazovaných. Jejím účelem bylo pouze zajištění přehledu pro autorku, z kterých, resp. 

z kolika občanských poraden byly informace získány. Tato otázka nebude v diplomové 

práci analyzována, aby byla zajištěna naprostá anonymita respondentů, která by 

vzhledem k průměrnému počtu poradců v jednotlivých zařízeních mohla být 

zveřejněním místa působení snadno narušena.  

 

5.2.1 Dílčí závěry k DVO2 

Záměrem druhé dílčí výzkumné otázky bylo zjistit, jak odborní poradci vnímají své 

současné slaďování práce a rodiny, tj. jaký k němu mají postoj, zda jsou spokojeni, co 

jim chybí aj. 

Ze všech probandů jich 66 % uvedlo, ţe jsou s moţností vyuţívání flexibilních 

forem zaměstnání ve vztahu k harmonizaci rodiny a práce spokojeni. Více neţ polovina 

hodnotí poměr mezi časem stráveným v práci a časem, kdy se věnují soukromému 

ţivotu, jako optimální. Těm, kteří nejsou s vyuţitím času mezi prací a soukromým 

ţivotem zcela spokojeni, by nejvíce pomohlo vyuţívání pruţné pracovní doby  

a částečná práce z domova. Také úprava poradenských hodin, zejména jejich zkrácení, 

by mohla vést ke zlepšení harmonizace soukromého a pracovního ţivota. Dalším 

faktorem by mohl být lepší timemanagement, zaměření na plnění úkolů, nikoliv na 

pevnou pracovní dobu, kratší pracovní úvazky nebo posila poradenského týmu.  

Z výpovědí poradců plynou i negativa flexibilních pracovních úvazků, která se projevila 

v jedné z otázek. Jeden respondent uvedl, ţe i kdyţ je mu umoţněno vyuţívat home 

office, necítí se v této formě práce dobře, neboť pociťuje nedůvěru vedoucího a raději 

plní své povinnosti na pracovišti zaměstnavatele a práce z domova tedy vyuţívá jen 

ojediněle. Další nevýhoda flexibilních forem práce, která se ve výzkumu projevila, je 

situace, kdy flexibilní pracovní reţim můţe být vnímán jako neustálá pracovní 

pohotovost a nemusí přispět ke zlepšení rovnováhy soukromého a pracovního ţivota 

poradce. Jak uvedl jeden z dotazovaných, pruţná pracovní doba mu přináší práci 

přesčas. Cílem druhé dílčí výzkumné otázky bylo také zjistit, jaké formy flexibilních 

pracovních reţimů by respondenti upřednostnili, kdyby měli moţnost zasáhnout do 
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rozloţení svého pracovního úvazku za účelem většího propojení pracovního a rodinného 

ţivota. Téměř polovina (41 %) by nic měnit nechtěla, protoţe jsou zcela spokojeni. Ve 

velké míře by byla vyuţita také práce z domova (39 %) anebo pruţná pracovní doba  

(24 %).  

Jak jsem jiţ uvedla, více neţ polovina respondentů je s moţností vyuţívání 

flexibilních forem zaměstnání ve vztahu k harmonizaci rodiny a práce spokojena a své 

současné slaďování práce a rodiny vnímá pozitivně. 

 

5.3 Shrnutí výsledků  

Cílem výzkumu bylo zmapovat situaci v oblasti harmonizace rodinného a pracovního 

ţivota poradců občanských poraden, zejména zjistit, jak vypadá současný stav 

slaďování jejich soukromého a pracovního ţivota a jak tento stav respondenti vnímají. 

Uvedená zjištění měla vést ke zodpovězení hlavní výzkumné otázky a potvrzení či 

vyvrácení hypotézy, ţe většina respondentů je se slaďováním svého pracovního  

a soukromého ţivota prostřednictvím flexibilních forem práce spokojena. 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo 41 poradců poskytujících odborné sociální 

poradenství v občanských poradnách v České republice sdruţených Asociací 

občanských poraden. Mezi respondenty bylo 38 ţen a 3 muţi. Nejvíce dotazovaných 

bylo ve věku 30 – 39 let a ţili v manţelském svazku. Dvacet pět probandů má ve své 

domácnosti děti, které jsou závislé na jejich péči, zbylých šestnáct je bezdětných  

a nepečuje ani o zdravotně postiţeného nebo stárnoucího člena domácnosti. 

Ukázalo se, ţe 66 % procent respondentů vyuţívá flexibilní formy práce, 

přičemţ 61 % všech dotazovaných je vyuţívá (vedle mezigenerační výpomoci, 

školských zařízení, podpory partnera atp.) právě ke slaďování rodinného a pracovního 

ţivota. Ze všech probandů je jich 66 % s moţností vyuţívání flexibilních forem 

zaměstnání spokojeno. Nejčastějšími nástroji, kterých respondenti ke skloubení 

osobního ţivota a práce vyuţívají, jsou pruţná pracovní doba (54 % všech)  

a teleworking - konkrétně práce z domova (34 % dotázaných). V případě devíti poradců 

jejich zaměstnavatel flexibilní formy práce vůbec nenabízí, jeden respondent si nebyl 

jist, zda ze strany zaměstnavatele nabídka existuje, a jeden uvedl, ţe je to umoţňováno 

pouze vedoucímu pracovníkovi, nikoliv „běţným“ poradcům. Dvacet pět dotazovaných 

(61 %) hodnotí poměr mezi časem stráveným v práci a časem, kdy se věnují 

soukromému ţivotu, jako optimální.  
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Závěr 

 

V předkládané práci jsem se věnovala tématu harmonizace rodinného a pracovního 

ţivota občanských poradců prostřednictvím flexibilních pracovních reţimů. Zajímalo 

mě, v jaké míře je potřeba poradců slaďovat rodinu a práci uspokojována skrze 

vyuţívání flexibilních forem zaměstnání. Odpověď na hlavní výzkumnou otázku (Do 

jaké míry se odborným poradcům/poradkyním občanských poraden v České republice 

daří harmonizovat rodinu a práci prostřednictvím flexibilních forem zaměstnání?) jsem 

se pokusila získat zodpovězením dvou dílčích výzkumných otázek, které jsem odvodila 

z teoretické části práce. 

V kapitolách teoretické části práce jsem se snaţila o vysvětlení nejdůleţitějších 

pojmů, opatření přínosů či úskalí, která se týkají tématu harmonizace rodinného  

a pracovního ţivota, o uvedení souvislostí mezi rodinou a prací v průběhu času, protoţe 

právě vývoj vztahu mezi rodinou a prací měl velký vliv na současné fungování rodin,  

a dále jsem měla za cíl ozřejmit postavení občanských poraden.  

Pro výzkum byla zvolena kvantitativní forma šetření prostřednictvím dotazníku. 

Výzkum byl proveden mezi poradci občanských poraden, kteří poskytují odborné 

sociální poradenství podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách.  

Z výsledků výzkumu vyplynulo, ţe velká část dotazovaných vyuţívá ke 

slaďování rodinného a pracovního ţivota právě flexibilní formy práce. Mezi další 

praktiky vedoucí k rovnováze osobního a pracovního ţivota, které oslovení poradci 

vyuţívají, patří výpomoc (pra)rodičů, vyuţívání zařízení péče o dítě a zejména pomoc 

partnera s péčí o děti anebo domácnost.  

Dále bylo zjištěno, ţe většina respondentů má pruţnou pracovní dobu anebo 

občas pracuje z domova. Třetina dotazovaných má pracovní dobu pevně danou a nemá 

tedy z hlediska časového určení práce ţádnou volnost. Jeden respondent uvedl, ţe i přes 

pevnou pracovní dobu však můţe po domluvě s vedoucím z pracoviště odejít a takovou 

dobu si pravděpodobně nahradit jindy. 

Velmi mě zajímalo, v jaké míře zaměstnavatelé umoţňují svým pracovníkům 

vyuţívat flexibilní formy práce a jaké. Devět respondentů uvedlo, ţe jejich 

zaměstnavatel ţádné takové moţnosti neposkytuje, jeden dotazovaný odpověď neznal  

a jeden uvedl, ţe zaměstnavatel sice umoţňuje flexibilní formy zaměstnání, avšak pouze 
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vedoucímu pracovníkovi. Ve zbylých případech byla vybrána jedna či více flexibilních 

forem práce. Z výzkumu vyplynulo, ţe nejčastěji zaměstnavatelé nabízejí pruţnou 

pracovní dobu, následuje zkrácený pracovní úvazek a dále práce z domova. Počet 

ostatních forem byl zanedbatelný.  

Ve výzkumu se ukázalo, ţe 66 % procent respondentů vyuţívá flexibilní formy 

práce, přičemţ nejčastějšími nástroji, kterých respondenti ke skloubení osobního ţivota 

a práce vyuţívají, jsou pruţná pracovní doba (54 % všech) a práce z domova (34 % 

dotázaných). Jedním z důvodů vyuţívání těchto nástrojů je péče o dítě/děti, dále mezi 

ně patří lepší efektivita práce a větší motivace pracovníka, ochrana před syndromem 

vyhoření či fakt, ţe ze strany zaměstnavatele nebyla poradci dána jiná moţnost (např. 

z důvodu nedostatku finančních prostředků na poskytnutí celého pracovního úvazku, 

zvyklosti v organizaci,...). Mezi důvody, proč někteří poradci flexibilních forem 

zaměstnání nevyuţívají, spadá opět faktor zaměstnavatele (neumoţňuje) a také to, ţe 

pracovníci nepociťují potřebu větší flexibility v oblasti práce a pracovní doby.  

Ze všech probandů je jich 66 % s moţností vyuţívání flexibilních forem 

zaměstnání spokojeno. Dvacet pět dotazovaných (61 %) dále hodnotí poměr mezi časem 

stráveným v práci a časem, kdy se věnují soukromému ţivotu, jako optimální. Těm, 

kteří jej za optimální nepovaţují, by k dosaţení optimalizace pomohlo mnoho 

subjektivních faktorů, mezi něţ patří například moţnost ještě větší flexibility (home 

office, kratší úvazky,...), pracovní posila, úprava provozních hodin, zaměření na plnění 

úkolů, nikoliv na počet odpracovaných hodin nebo lepší time management.  

Pokud by respondenti měli moţnost změnit své pracovní rozvrţení, sedmnáct 

z nich by nic neměnilo (41 %). Jsou naprosto spokojeni. Šestnáct poradců by chtělo 

vyzkoušet práci z domova, deset pruţnou pracovní dobu, šest stlačený pracovní týden, 

dva sdílení pracovního místa, jeden by si přál ještě o něco niţší úvazek a dva nevěděli, 

jaký nástroj by chtěli vyuţít. 

Z výše uvedených závěrů lze tvrdit, ţe hypotéza byla potvrzena, neboť více neţ 

polovina respondentů (66 % dotázaných) je s vyuţíváním flexibilních forem práce za 

účelem harmonizace práce a rodiny spokojena. Domnívám se, ţe se poradcům daří 

harmonizovat svůj soukromý a pracovní ţivot velkou měrou právě díky flexibilním 

pracovním reţimům. Z výzkumu vyplynulo, ţe ti, kdo nevyuţívají flexibilní formy 

práce proto, ţe jim to zaměstnavatel neumoţnil, nejsou v této oblasti spokojeni. V 

diplomové práci jsem zmínila, ţe je důleţité mít spokojené zaměstnance, neboť to 

přináší jen výhody. Proto by zaměstnavatelé měli na umoţňování vyuţití flexibilních 
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pracovních reţimů dbát stále více a více a měli by zvaţovat, jaké výhody jim to můţe 

přinést. Je nezbytné překonat společenské i zaměstnavatelské stereotypy ve vztahu 

k flexibilním formám práce, zjistit si o dané problematice co nejvíce informací, získat 

pozitivní zkušenosti od kolegů a zavést, příp. rozšířit nabídku flexibilních forem práce 

ve své organizaci. 
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Záměrem této diplomové práce bylo zodpovědět hlavní výzkumnou otázku: Do jaké 

míry se odborným poradcům občanských poraden v České republice daří harmonizovat 

rodinu a práci prostřednictvím flexibilních forem zaměstnání? 

 Teoretická část v úvodu vysvětluje vazbu mezi rodinou a prací v průběhu času, 

protoţe právě vývoj vztahu mezi rodinou a prací měl velký vliv na současné fungování 

rodiny. V dalších kapitolách teoretické části práce se autorka zabývá vysvětlením pojmu 

„slaďování rodinného a pracovního ţivota“, popisuje moţné formy flexibilních forem 

práce, jejich výhody a nástrahy a jiné praktiky či opatření pro slaďování. Poslední 

kapitola předkládá stručné informace o fungování občanských poraden v České 

republice a definuje odborného poradce poskytujícího odborné sociální poradenství 

v občanské poradně sdruţené v Asociaci občanských poraden.  

Na teoretickou část navazuje kapitola zabývající se metodikou výzkumu  

a následuje empirická část. V kapitole zabývající se metodikou výzkumu je popsán cíl 

výzkumu, strategie výzkumu, vybraná technika sběru dat, volba výzkumného vzorku, 

realizace a limity výzkumu a operacionalizace výzkumné otázky. Empirická část 

diplomové práce pak analyzuje zjištěná data a interpretuje výsledky.  

V závěru práce jsou shrnuta hlavní zjištění výzkumu. 
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The aim of this thesis was to answer the main question: To what extent advisors of 

Citizen's Advice Bureau in the Czech Republic manage to harmonize family and work 

through flexible forms of employment? 

The theoretical part begins by explaining the link between family and work over 

time, because the development of the relationship between family and work had a great 

impact on the contemporary family functioning. In the next chapters of the theoretical 

part the author explains the term "reconciling work and family life", describes the 

possible forms of flexible forms of work, their benefits and pitfalls and other practices 

or measures for reconciliation. The last chapter presents brief information about the 

functioning of Citizen's Advice Bureau in the Czech Republic and defines the adviser 

providing social counseling in Citizen's Advice Bureau associated in the Association of 

Citizen´s Advice Bureau. 

The theoretical part is followed by a chapter dealing with research methodology 

and is followed by empirical part. In the chapter dealing with the research methodology 

objective research, strategy research, selected data collection technique, research sample 

selection, implementation and limitations of the study and operationalization of research 

question are described. The empirical part of the thesis analyzes the recorded data and 

interprets results.  

The conclusion summarizes the main findings of the research. 
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Přílohy 

 

Příloha č. 1: Rodina a práce v čase 

 

 

Zdroj: http://www.pracenadalku.cz/work-life-balance 
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Příloha č. 2: Postup při vytváření flexibilního pracovního režimu 

 

Zdroj: http://www.aperio.cz/data/1/APERIO_Lide-jou-to-nejcennejsi_Prorodinna-

opatreni-ve-firmach.pdf 
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Příloha č. 3: Vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele jako překážka umožnění 

flexibilních úprav pracovní doby  
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Zdroj: 

http://aa.ecn.cz/img_upload/8b47a03bf445e4c3031ce326c68558ae/vazne_provozni_duv

ody-1.pdf 
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Příloha č. 4: Právní úprava odborného sociálního poradenství 

 

 

Zdroj: § 37 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách 
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Příloha č. 5: Etický kodex občanských poradců 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Asociace občanských poraden (http://www.obcanskeporadny.cz/images/stories/Ke_stazeni_-

_interni/Etick_kodex_-_verze_LITE.pdf) 
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Příloha č. 6: Charta občanských poraden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Asociace občanských poraden  

(http://www.obcanskeporadny.cz/images/stories/Ke_stazeni-

verejne/charta_obcanskych_poraden_verze1452010_hlavicka.pdf) 
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Příloha č. 7: Poradce v sociálních službách podle Národní soustavy povolání 

 

 TYPOVÁ POZICE 

  

Poradce v sociálních službách 

Poradce v sociálních službách poskytuje poradenskou službu klientům, kteří se dostali do obtížné životní  

a nepříznivé sociální situace. (PRACOVNÍ VERZE - PROBÍHAJÍ ÚPRAVY PŘÍSLUŠNÉHO ZÁKONA) 

 

Odborný směr: Sociální péče 

Nadřízené povolání: Odborný sociální pracovník v sociálních službách 

Příbuzné typové 

pozice: 

Koordinátor pečovatelské služby | Odborný asistent v sociálních službách | Odborný 

kontaktní pracovník v sociálních službách | Odborný resocializační pracovník 

| Odborný sociální pracovník | Samostatný kontaktní pracovník v sociálních službách 

| Samostatný resocializační pracovník | Samostatný sociální pracovník 

Kvalifikační úroveň: Kvalifikační úroveň NSP 6 

Alternativní názvy: Odborný sociální pracovník 

 

Pracovní činnosti 

Poskytování sociální pomoci. 

Organizace a zprostředkování služby k řešení problému. 

Spolupráce s příslušnými institucemi. 

Vedení příslušné dokumentace. 

 

Pracovní podmínky 

Významným faktorem je duševní zátěž.  

 

Kvalifikační požadavky 

Odborná příprava a certifikáty 

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje vyšší odborné vzdělání v oboru sociální činnost. 

Jinou alternativu představuje vyšší odborné vzdělání v oboru sociální práce a sociální pedagogika a vyšší 

odborné vzdělání v oboru obecně právní činnost.  

 

Měkké kompetence 

 

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány. 

 

Obecné dovednosti 

 

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány. 

 

Odborné znalosti 
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Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí: 

▪ poradenství pro občany obviněné, odsouzené, ve výkonu a po výkonu trestu ▪ sociální práce obecně ▪ 

postupy vyhledávání občanů v nepříznivé sociální situaci, analýz jejich potřeb a způsobů jednání v 

příslušných komunitách ▪ poradenství a zastupování pro staré a nemohoucí občany ▪ sociálně právní 

postupy ▪ poradenství a možnosti a postupy pomoci pro občany v nepříznivé nebo krizové sociální situaci 

(krizová intervence) 

 

Odborné dovednosti 

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti: 

▪ Vedení příslušných evidencí a dokumentace v sociální službě ▪ Poskytování poradenské činnosti v 

sociální službě ▪ Organizování a zprostředkovávání služeb k řešení problémů ▪ Spolupráce s klienty při 

řešení jejich problémů včetně účasti při jednáních se správními orgány a jinými organizacemi v zájmu 

klientů 

 

Zdravotní podmínky 

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními: 

▪ Závažná endokrinní onemocnění. 

▪ Duševní poruchy. 

▪ Poruchy chování. 

▪ Závažná psychosomatická onemocnění. 

▪ Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění. 

▪ Závažná nervová onemocnění. 

 

 

Zdroj: http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=30192&kod_sm1=13 
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Příloha č. 8: Dotazník 
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Zdroj: autorka (přístupné na: http://www.survio.com/survey/d/Z2N5W5Y3L2Q4B5G6V) 
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Příloha č. 9: Průvodní dopis k dotazníku 

 

Váţené kolegyně, váţení kolegové,  

jmenuji se Radmila Koutková a obracím se na Vás s prosbou o vyplnění dotazníku 

potřebného k dokončení mé diplomové práce. 

Studuji obor Veřejná politika a lidské zdroje v rámci navazujícího studia na Fakultě 

sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a v posledních 3,5 letech jsem působila 

v Občanské poradně Třebíč jako odborný poradce. 

 

Anonymní dotazník slouţí ke zpracování diplomové práce na téma „Flexibilní pracovní 

režimy jako nástroj harmonizace pracovního a rodinného života poradců občanských 

poraden v České republice“. Cílem výzkumu je zjistit, do jaké míry se odborným 

poradcům/poradkyním občanských poraden daří harmonizovat rodinu (resp. osobní 

život) a práci prostřednictvím flexibilních forem zaměstnání.  

 

Sladění soukromého a pracovního ţivota se netýká pouze těch, kteří pečují o své malé 

děti. Kaţdý jednotlivec má vedle profesního ţivota i svůj osobní ţivot, příbuzné, přátele 

či záliby, kterým se věnuje. Proto prosím o vyplnění všechny z Vás, nejen rodiče 

závislých dětí.  

 

Zároveň Vás prosím o vyplnění dotazníku do 20. 11. 2014. Jeho vyplnění Vám zabere 

maximálně 5 minut a najdete ho na následující webové 

adrese: http://www.survio.com/survey/d/Z2N5W5Y3L2Q4B5G6V.  

Pro případ potřeby vkládám do přílohy také verzi ve formátu Word. 

  

Děkuji Vám za čas, který mi věnujete! 

  

S přáním hezkého dne 

 

Bc. Radmila Koutková  
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Stať  

 

Pro svou diplomovou práci jsem si vybrala téma harmonizace rodinného a pracovního 

ţivota prostřednictvím flexibilních forem práce, a to se zaměřením na poradce 

poskytující odborné sociální poradenství v občanských poradnách v ČR sdruţených 

v Asociaci občanských poraden (dále jen Asociaci).  

 Cílem práce je zodpovědět hlavní výzkumnou otázku: Do jaké míry se 

odborným poradcům občanských poraden v České republice daří harmonizovat 

rodinu a práci prostřednictvím flexibilních forem zaměstnání? 

 

1 Společnost „včera a dnes“ – změna konceptu rodiny 

1.1 Rodina a práce do počátku průmyslové revoluce 

Do konce 19. století bylo hlavní úlohou rodiny zajistit obţivu pro své členy. Veškerý 

ţivot, i ten pracovní, se odehrával v prostředí domova. Práce se dle svých moţností 

zúčastňovali všichni členové rodiny. Starší členové rodin byli povaţováni za nositele 

tradic a moudrosti. Velký důraz byl kladen na udrţování sociálních vazeb, a to zejména 

z ekonomických důvodů. Primární úlohou matky bylo porodit děti a postarat se o ně po 

fyzické stránce. Otec zodpovídal za morální a osobnostní růst dítěte a otcovství tedy 

posilovalo otcovo sociální postavení (Junová, [200-?]). 

  

1.2 Počátek průmyslové revoluce, 19. stol. a velká část 20. století  

V těchto obdobích se práce odehrávala mimo prostředí domova, otcové za prací 

odcházeli a zodpovědnost za výchovu dětí postupně přebraly matky. Svět se rozdělil na 

sféru rodiny, kde vládne ţena, a na sféru práce, která je vlastní muţům. Sociální role 

otců se stala méně významnou a ztratili tak svou výsadní pozici ve výchově potomků 

(Junová, [200-?]).  

V pozdějších desetiletích dvacátého století se model muţ-ţivitel rodiny a matka-

pečovatelka začal hroutit (Crompton, 2006). Zhruba od poloviny 20. století se  

v profesní sféře začínaly více prosazovat i ţeny a postupně se plně zapojily do práce 

mimo domov (Junová, [200-?]). V letech 1960 - 1970 bylo běţné zapojení vdaných ţen 

bez malých dětí do trhu placené práce. Také ţeny, jejichţ nejmladší dítě dosáhlo 
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školního věku, se vracely zpět do zaměstnání. V období 1980 – 1990 byly na trhu práce 

účastny i matky s malými dětmi (Crompton, 2006).  

 

1.3 Od konce 20. století  

Od konce 20. století dochází ke změně role ţen i muţů. Vlivem globalizace a rozvoje 

informačních technologií se vše rychle mění a dosavadní modely chování přestávají 

fungovat. Oslabují se vazby jednotlivců na rodinu jako celek, důraz se klade na 

individualismus a společenská prestiţ se získává veřejným ţivotem (Junová, [200-?]). 

Pozice muţů a ţen se zrovnoprávňují (Dudová, 2008).  

Cílem rodiny je umoţnit jednotlivým členům individualizaci. Rodina jiţ není 

ekonomickou jednotkou, ale zakládá se na emocích a dohodě mezi partnery, kdo má 

jaké role zastat. Chybí předem daný vzor, co je rodina, mateřství, otcovství, jaké má kdo 

role. Manţelství se stává zranitelným, nestabilním a zrušitelným (Dudová, 2008). 

Začíná se vyskytovat problémové chování dětí, neúměrný stres, rozvraty rodin, 

civilizační choroby a jiné neţádoucí společenské jevy (Junová, [200-?]).  

Zhruba od poloviny 90. let 20. století se v evropské sociologii rozvíjí debata  

o genderové dimenzi sociálního státu jako důsledek zvyšující se zaměstnanosti ţen  

a potřeby, aby byly na trhu práce vytvořeny podmínky pro kombinaci pracovní  

a rodinné zátěţe zaměstnanců (Kříţková, Vohlídalová, 2009).  

 

2 Slaďování rodinného a pracovního života  

2.1 Pojem 

Junová (Junová, [200-?]) uvádí, ţe pro harmonizaci rodiny a práce je mezi laiky  

i odborníky pouţíváno několik názvosloví (např. slučitelnost pracovního a soukromého 

ţivota, harmonizace osobního a pracovního ţivota, work-life integration, dokonce 

rozlišuje mezi rodinným a soukromým ţivotem (soukromý ţivot zahrnuje kromě rodiny 

také zájmy a koníčky dané osoby)).   

Důleţitější je podle ní však obsah, kterým je propojení soukromého ţivota  

a práce, jejich prolínání. Jsou to opatření usnadňující kombinaci pracovního  

a soukromého ţivota. Sirovátka a Bartáková (Sirovátka, Bartáková, 2008 in Sirovátka, 

Hora, 2008) definují harmonizaci rodiny a práce jako souhrnný systém voleb, který 

obsahuje vzájemně propojená rozhodnutí o míře a formě, v jaké se oba partneři budou 

účastnit aktivit na trhu práce a jakým způsobem bude zajištěna péče o děti a domácnost.  
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 Slaďování osobního a pracovního ţivota je dlouhodobý a velmi individuální 

proces, který se odvíjí od moţností, potřeb a preferencí kaţdého z nás a jehoţ snahou je 

dosaţení rovnováhy ve všech oblastech ţivota kaţdého jedince. Na sladění rodiny  

a práce tedy neexistuje jednotný návod (Junová, 2013 - webinář).  

 

2.2 Stereotypy ovlivňující slaďování rodiny a práce  

2.2.1 Společenské stereotypy  

Jsou to zejména společenské stereotypy, které ovlivňují moţnost a schopnost zavést do 

praxe slaďování práce a osobního ţivota. Stále v naší společnosti panuje přesvědčení, ţe 

rolí ţeny je být hlavně matkou (Junová, [200-?]). Vstup ţen na trh práce nabourává 

tradiční dělbu práce v rodinách a i nadále je jim připisována převáţná zodpovědnost za 

péči o děti a domácnost. Hovoříme tak o dvojím zatíţení ţen (Plasová, 2008 in 

Sirovátka, Hora, 2008). Maříková, Kříţková a Vohlídalová (Maříková, Kříţková, 

Vohlídalová, 2012) uvádějí, ţe práce v domácnosti je v naší společnosti stále vnímána 

jako ţenská práce. Muţské ţivitelství je jediná směna. Čím více peněz muţ vydělá, tím 

se povaţuje za lepšího manţela a rodiče. Muţské ţivitelství jej vyvazuje z práce  

v domácnosti a výrazné angaţovanosti na péči o potomky. I kdyţ je ţivitelkou ţena,  

v domácnosti ji povětšinou čeká tzv. druhá směna v podobě neplacené práce a péče.  

Dalším stereotypem je podle Junové (Junová, [200-?]) fakt, ţe převáţnou 

většinu domácích prací a péče o děti vykonávají ţeny – matky.  

Co se týká otcovské celodenní péče o dítě formou rodičovské dovolené, 

souhlasilo by s tím pouze 24 % ţen. Od českých matek se očekává, ţe zůstanou doma  

s dětmi alespoň do dvou, tří let a nebudou se tehdy věnovat své profesi. Tento stereotyp 

bohuţel rozvíjejí nerovné moţnosti uplatnění na trhu práce a platová nerovnost ţen  

a muţů (Junová, [200-?]).  

Muţi, kterému se i navzdory názoru společnosti, zaměstnavatele či přátel podaří 

nastoupit na rodičovskou dovolenou, se stává hrdinou a okolí jej zpravidla hodnotí 

kladně. Ovšem matka, která brzy nastoupí zpět do zaměstnání, bývá označována za 

„krkavčí matku“ a za kariéristku s nízkým zájmem o své děti. Tyto názory se bohuţel  

v dnešní společnosti stále vyskytují a posilují bariéry ve slaďování práce a osobního 

ţivota (Rydvalová, Junová, 2011).  
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2.2.2 Stereotypy z pohledu zaměstnavatele  

Mnoho zaměstnavatelů povaţuje podporu slaďování pracovního a rodinného ţivota 

svých zaměstnanců za drahý a zbytečný nadstandard, který si nemohou a nechtějí 

dovolit. Zaměstnavatele často odrazuje také fakt, ţe některá opatření nejsou dostatečně 

legislativně upravena, neumoţňují daňové zvýhodnění nebo ţe chybí podpora státu 

(Aperio, 2012). Stereotypní je i organizace práce a představa zaměstnavatelů o tom, co 

je výkonný a dobrý zaměstnanec. V české pracovní kultuře je totiţ hlavním znakem 

pracovitosti zaměstnance počet odpracovaných hodin a jeho přítomnost na pracovišti 

(Junová, 2013 - webinář).  

 

2.3 Čím nás může slaďování obohatit?  

Slaďování práce a osobního ţivota má přínos pro rodinu jako celek, umoţňuje profesní 

růst a naplnění vlastních ambicí, má výhody pro zaměstnavatele i přínos pro společnost 

obecně - zvýšení zaměstnanosti a rozšíření moţností pracovního uplatnění (Machátová, 

2013). Dalšími výhodami jsou nepřímá reklama realizovaná prostřednictvím 

spokojených zaměstnanců, udrţení a přilákání kvalitní pracovní síly, zvýšení motivace, 

produktivity a loajality zaměstnanců, zlepšení sluţeb zákazníkům pomocí diverzity, 

motivace, časové a organizační flexibility a v neposlední řadě sníţení nákladů na nábor 

a zaškolení pracovníků a sníţení provozních nákladů (Práce na dálku, 2014).  

 

2.4 Flexibilní formy práce  

Flexibilní formy práce jako alternativa k pracovnímu poměru na plný úvazek 

vykonávaný na pracovišti zaměstnavatele se začaly rozvíjet v posledních desetiletích 

minulého století (Kotíková, 2013). Patří k základním nástrojům kombinace pracovního 

a rodinného ţivota v Evropské unii a představují ţádanou formu práce především pro 

rodiče malých dětí.  

Flexibilní formy práce mohou být prostředkem ke změně pracovní kultury, ve 

které je, jak jiţ bylo řečeno, hlavním znakem pracovitosti zaměstnance počet 

odpracovaných hodin a přítomnost na pracovišti, na druhou stranu mohou být také 

vnímány jako neustálá pracovní pohotovost a nemusejí nutně vést ke zlepšení 

rovnováhy soukromí a práce. Proto je důleţité, aby v organizaci byla transparentně 

nastavena pravidla pro vyuţití flexibilních forem zaměstnání (Junová, [200-?]).  
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Kap. 2.4.1 – 2.4.8 

Práce v kapitolách 2.4.1. aţ 2.4.8 podává obraz o jednotlivých flexibilních formách 

práce. Vysvětluje jednotlivé nástroje a jejich výhody či nevýhody. Mezi flexibilní formy 

práce patří práce na dálku, její podmnoţina práce z domova, částečný pracovní úvazek, 

pruţná pracovní doba, stlačený pracovní týden, konto pracovní doby a sdílené pracovní 

místo.  

Někteří autoři, např. Rydvalová a Junová (Rydvalová, Junová 2011; (Junová, 

[200-?])) řadí mezi flexibilní pracovní úvazky i tzv. „brigády“, tj. práce konané mimo 

pracovní poměr, tedy na základě dohody o provedení práce či dohody o pracovní 

činnosti, ať uţ jednorázové či opakující se.  

 

2.4.9 Přínosy versus bariéry flexibilních úvazků  

Mezi výhody řadí Junová (Junová, 2014 – webinář) vyšší diverzitu pracovního 

prostředí. To znamená, ţe je umoţněno více lidem z různorodého prostředí a různých 

potřeb zapojit se do pracovního procesu. Diverzní pracovní prostředí má větší 

předpoklady pro udrţitelnost na trhu, přináší více kreativity. Jako další velkou výhodu 

hodnotí Junová moţnost udrţení kvalitní pracovní síly, vyšší konkurenceschopnost 

(jednak plynoucí z diverzity, jednak z důvodu sníţení nákladů firmy), sníţení 

nezaměstnanosti, předcházení syndromu vyhoření (flexibilní úvazky poskytují větší 

kontrolu nad svým ţivotem), vyšší efektivitu práce, posílení loajality, sníţení 

nemocnosti, finanční úspory (např. sníţení nákladů na nábor, zaškolení zaměstnanců, 

náklady na dopravu), produktivitu zaměstnanců, rozšíření dovedností (např.  

v souvislosti s informačními technologiemi, způsob komunikace či způsob řízení práce) 

a v neposlední řadě posílení PR (např. prostřednictvím různých prezentací firmy, 

doporučení spokojených zaměstnanců).  

Co se týká překáţek flexibilních forem práce, udává Junová (Junová, 2014) 

zejména vyšší nároky na komunikaci a organizaci práce, tlak na změnu pracovní 

kultury, díry v zákonech, nepřizpůsobené vnitřní směrnice či software aj., zneuţívání 

flexibilních forem práce (jak ze strany zaměstnavatele, tak ze strany zaměstnance) či 

posílení genderové nerovnosti (80 % flexibilních úvazků je vyuţíváno ţenami).  
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2.5 Další opatření směřující k harmonizaci rodinného a pracovního života  

2.5.1 Zařízení věnující se péči o děti  

Mezi veřejná zařízení péče o děti patří zařízení institucionálního charakteru, jako jsou 

jesle, mateřské školy, školní druţiny, zájmové krouţky při školách, domech dětí  

a mládeţe aj. Dále sem řadíme tzv. „doplňková“ zařízení – mateřská centra, rodinná či 

komunitní centra, neziskové organizace. Péče o děti můţe mít i charakter podnikatelské 

činnosti dle ţivnostenského zákona. Relativně novou moţností jsou firemní školky či 

dětské skupiny. Umístění dětí ve věku do tří let je však většinou v těchto zařízeních 

nemoţné (Machátová, 2013).  

 

2.5.2 Neformální praktiky  

Sem spadá zejména pomoc prarodičů či jiných blízkých osob (rodinní příslušníci, 

sousedé,...). Zásadní pomoc prarodičů s hlídáním a péčí o děti je jedním z faktorů 

úspěšné kombinace práce a rodiny (Kříţková, 2006).  

 

2.5.3 Finanční podpora státu  

Junová (Junová, 2013 - webinář) tvrdí, ţe stát toho pro slaďování nedělá mnoho, 

zodpovědnost přebírají spíše nestátní neziskové organizace.  

Jsou však situace, ve kterých stát za péči poskytuje, zejména rodičům s malými 

dětmi, finanční satisfakci. Můţe jít o dávky nemocenského pojištění či dávky státní 

sociální podpory. Základními dávkami při péči o nezaopatřené dítě, které kompenzují 

pracovní neaktivitu rodiče, jsou peněţitá pomoc v mateřství a rodičovský příspěvek.  

Další hojně vyuţívanou dávkou je ošetřovné.  

 

2.5.4 Opatření podle Zákoníku práce  

Kromě rozvrţení pracovní doby ve smyslu flexibilních forem práce stanoví zákoník 

práce zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců. Zaměřuje se zejména na 

těhotné a kojící ţeny, mladistvé, osoby se zdravotním postiţením a zaměstnance 

pečující o dítě a o jiné fyzické osoby. Jedním z nejdůleţitějších ujednání ve vztahu ke 

slaďování rodiny a práce se mi jeví ustanovení § 241 odst. 2 zákoníku práce, kterým je 

zaměstnanci pečujícímu o dítě mladší 15 let umoţněno poţádat o kratší pracovní dobu 

nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby. Této ţádosti musí 
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zaměstnavatel vyhovět, pokud tomu nebrání váţné provozní důvody. Ty však nejsou 

zákoníkem práce vydefinovány.  

Mezi další hojně vyuţívaná opatření upravená zákoníkem práce patří omluva 

zaměstnance zejména po dobu mateřské nebo rodičovské dovolené nebo po dobu 

ošetřování dítěte mladšího neţ 10 let. Toto opatření je upraveno v § 191 zákoníku práce. 

Dalším opatřením je pracovní volno, které se zaměstnancům poskytuje v případě 

jiných důleţitých osobních překáţek v práci. Těmito překáţkami je ve vztahu ke 

slaďování rodiny a práce zejména doprovod (nejčastěji doprovod rodinného příslušníka 

k vyšetření nebo ošetření), ale můţeme sem zařadit i pracovní volno za účelem svatby 

blízkého, narození dítěte či úmrtí (NV č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh  

a rozsah jiných důleţitých osobních překáţek v práci). 

 

2.5.5 Některá opatření ze strany zaměstnavatelů  

Někteří zaměstnavatelé provozují intranetové stránky určené k informování 

zaměstnanců-rodičů o dění v organizaci aj. Jiní vydávají časopisy, pořádají firemní akce 

pro děti i celé rodiny. Snaţí se tak udrţet kontakt se zaměstnanci, kteří jsou delší dobu 

mimo pracoviště, a hlavně je udrţet v dění a v obraze (např. z důvodu rodičovské 

dovolené). Mnozí zaměstnavatelé provozují firemní školky. Alternativou firemní školky 

můţe být spolupráce s místními soukromými školkami, kdy zaměstnavatelé z části nebo 

zcela přispívají na umístění dětí svých zaměstnanců do těchto zařízení. Další moţností 

můţe být alespoň zřízení dětského koutku (Rydvalová, Junová, 2011).  

Podobných opatření můţe být nespočet a nelze je všechny definovat. Kromě výše 

uvedených praktik se také můţeme setkat např. s moţností vzít si s sebou dítě do 

kanceláře nebo s několika volnými dny v roce, tzv. sick days.  

 

3 Občanské poradenství 

3.1 Čím se občanské poradny zabývají? 

Občanské poradny poskytují odborné sociální poradenství podle zákona č. 108/2006 

Sb., o sociálních sluţbách. Občanské poradny jsou zřizovány při nestátních neziskových 

organizacích a jejich posláním je asistovat občanům při řešení jejich tíţivých ţivotních 

situací. Svým klientům poskytují aktuální, věcně správné a praktické rady, informace, 
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aktivní pomoc či asistenci v 18 právních oblastech. Pracují na principech bezplatnosti, 

nestrannosti, nezávislosti a diskrétnosti. Své sluţby poskytují prostřednictvím osobního 

kontaktu, telefonu, e-mailu či dopisu (interní dokumenty Občanské poradny Třebíč  

a osobní zkušenost autorky). Úkolem občanských poraden je zajišťovat, aby občané 

netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných sluţeb nebo 

neschopností vyjádřit účinně své potřeby. Z jejich praxe vycházejí také analýzy 

problémů občanů a prostřednictvím toho se snaţí upozorňovat státní a místní orgány na 

nedostatky legislativy a na neřešené problémy občanů, a tím přispívat k rozvoji  

a zlepšení sluţeb a fungování úřadů na místní a celostátní úrovni (Asociace občanských 

poraden, 2010).  

3.2 Kdo je občanský poradce?  

Funkci odborného poradce v občanské poradně můţe zastávat osoba, která splňuje 

předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka podle zákona č. 108/2006 Sb.,  

o sociálních sluţbách. Aţ na výjimky uvedené v § 110 odst. 4 písm. c) a d) a odst. 5 

téhoţ zákona se tedy předpokládá minimálně vyšší odborné vzdělání v sociální práci či 

příbuzných oborech (Zákon o sociálních sluţbách, § 110).  

 

4 Metodika výzkumu 

4.1 Cíl výzkumu  

Cílem výzkumu je zodpovědět hlavní výzkumnou otázku: Do jaké míry se odborným 

poradcům občanských poraden v České republice daří harmonizovat rodinu a práci 

prostřednictvím flexibilních forem zaměstnání? Zároveň jde o potvrzení (či vyvrácení) 

hypotézy, ţe většina respondentů je se slaďováním svého pracovního  

a soukromého ţivota prostřednictvím flexibilních forem práce spokojena. 

K zodpovězení hlavní výzkumné otázky je třeba najít odpovědi na dvě dílčí výzkumné 

otázky: 

 DVO1: Jak vypadá současný stav slaďování rodiny a práce u odborných poradců?  

DVO2: Jak odborní poradci vnímají své současné slaďování práce a rodiny?  
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4.2 Strategie výzkumu  

Pro účely práce byla zvolena kvantitativní výzkumná strategie. Kvantitativní přístup 

předpokládá, ţe předmět zkoumání je měřitelný, nebo alespoň nějak tříditelný, 

uspořádatelný. Informace se získávají v co nejvíce formálně porovnatelné podobě  

a následně se analyzují statistickými metodami se záměrem ověřit platnost hypotéz. 

Kvantitativní přístup je extenzivní šetření zkoumané skutečnosti, kdy sběr a analýzu dat 

lze provést poměrně rychle a kde je moţné a očekávané zobecnění výsledků (Reichel, 

2009).  

Kvantitativní přístup byl zvolen zejména z důvodu místní a časové náročnosti, kterou by 

s sebou nesl kvalitativní výzkum, neboť respondenti jsou velmi specifickou skupinou 

osob rozmístěnou ve všech koutech republiky, avšak v relativně nízkém zastoupení  

v jednotlivých krajích.  

4.3 Vybraná technika sběru dat  

Ke sběru dat byl pouţit dotazník. Ten je vysoce efektivní technikou, která umoţňuje 

postihnout velký počet respondentů při relativně nízkých nákladech a v poměrně 

krátkém čase. Docela dobře zajišťuje anonymitu probandů. Klade však vysoké nároky 

na ochotu dotazovaných, kteří mohou snadno přeskočit nebo nezodpovědět otázky. 

Nemáme také jistotu, kdo skutečně dotazník vyplnil. Co se týká návratnosti dotazníků, 

je zpravidla velice nízká (Disman, 2007).  

Distribuovaný dotazník byl sloţen z patnácti otázek. Byly pouţity jak otázky uzavřené, 

tak i otevřené a polootevřené.  

4.4 Volba výzkumného vzorku  

Výzkum byl zaměřený na všechny poradce občanských poraden působících na území 

České republiky. Z toho důvodu byli respondenti určeni metodou záměrného kvótního 

výzkumu, který podle Miovského (Miovský, 2006: 135) „spočívá v cíleném 

vyhledávání účastníků podle jejich určitých vlastností. Kritériem výběru je právě 

vybraná (určená) vlastnost (či projev této vlastnosti) nebo stav (např. příslušnost  

k sociální nebo jiné skupině).“ Výběrový soubor byl v tomto případě totoţný se 

základním souborem.  
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Při výběru respondentů bylo rozhodující následující kritérium:  

> respondenti působí v občanských poradnách sdruţených v Asociaci jako odborní 

poradci (podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách), zastávají tedy stejnou 

pracovní pozici  

4.5 Realizace výzkumu, jeho limity  

4.5.1 Realizace výzkumu  

Na základě uvedeného kritéria byly e-mailem osloveny všechny občanské poradny  

i jejich kontaktní místa a detašovaná pracoviště v ČR. Sběr dat proběhl v listopadu 

2014. Respondentům byly nabídnuty dvě moţnosti vyplnění dotazníku – buď přes 

webový formulář, nebo prostřednictvím textového dokumentu MS Word. Pro vyplnění 

přes webovou stránku byla vyuţita aplikace Survio. Vyplněno bylo 41 dotazníků, coţ je 

44 % z celkového počtu poradců občanských poraden sdruţených v Asociaci. 

Návratnost dotazníků byla 44 %.  

4.5.2 Limity výzkumu  

Omezením ve výzkumu byl zejména počet respondentů, které bylo moţné o spolupráci 

při realizaci výzkumu poţádat. Cílová skupina, na kterou se výzkum zaměřil, je velmi 

omezena co do počtu respondentů právě tím, ţe je jich pouze devadesát čtyři v celé 

České republice. Jako limit v dotazníkovém šetření lze vnímat i pokládání otevřených 

otázek, protoţe hrozí, ţe je proband jednoduše nezodpoví. Z toho důvodu byla  

v dotazníku uvedena pouze jedna otevřená otázka. Ani ta však nebyla příliš často 

zodpovězena.  

Elektronický výzkum má oproti osobnímu jednání nevýhodu také v tom, ţe 

tazatel nemá moţnost doptat se na případné detaily, vysvětlení či reagovat na podněty, 

které respondentovou odpovědí získal. V osobním kontaktu nemá dotazovaný tak 

snadnou moţnost z odpovídání „utéct“, kdeţto u elektronického výzkumu není 

respondent s tazatelem v přímém kontaktu a nic ho nenutí výzkum dokončit. V 

neposlední řadě výzkum přes webovou aplikaci zajišťuje respondentovi naprostou 

anonymitu, které se mu u osobního jednání tolik nedostane, a dotazovaný se tak můţe 

tazateli více otevřít.  
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4.6 Operacionalizace výzkumné otázky 

K zodpovězení hlavní výzkumné otázky bylo třeba najít odpovědi na dvě dílčí 

výzkumné otázky, které byly stanoveny na základě provedené operacionalizace. 

Operacionalizace je „v podstatě procedura překladu pojmů z teoretického do 

observačního jazyka“ (Petrusek, 1993: 86). 

 DVO1: Jak vypadá současný stav slaďování rodiny a práce u odborných poradců?  

DVO2: Jak odborní poradci vnímají své současné slaďování práce a rodiny?  

 

5 Analýza a interpretace dat 

 

5.1 DVO1: Jak vypadá současný stav slaďování rodiny a práce u odborných 

poradců?  

5.2 DVO2: Jak odborní poradci vnímají své současné slaďování práce a rodiny?  

Z výsledků výzkumu vyplynulo, ţe velká část dotazovaných vyuţívá ke slaďování 

rodinného a pracovního ţivota právě flexibilní formy práce. Mezi další praktiky vedoucí 

k rovnováze osobního a pracovního ţivota, které oslovení poradci vyuţívají, patří 

výpomoc (pra)rodičů, vyuţívání zařízení péče o dítě a zejména pomoc partnera s péčí  

o děti anebo domácnost.  

Dále bylo zjištěno, ţe většina respondentů má pruţnou pracovní dobu anebo 

občas pracuje z domova. Třetina dotazovaných má pracovní dobu pevně danou a nemá 

tedy z hlediska časového určení práce ţádnou volnost.  

Co se týká míry, v jaké zaměstnavatelé umoţňují svým pracovníkům vyuţívat 

flexibilní formy práce, devět respondentů uvedlo, ţe jejich zaměstnavatel ţádné takové 

moţnosti neposkytuje, jeden dotazovaný odpověď neznal a jeden uvedl, ţe 

zaměstnavatel sice umoţňuje flexibilní formy zaměstnání, avšak pouze vedoucímu 

pracovníkovi. Ve zbylých případech byla vybrána jedna či více flexibilních forem 

práce. Z výzkumu vyplynulo, ţe nejčastěji zaměstnavatelé nabízejí pruţnou pracovní 

dobu, následuje zkrácený pracovní úvazek a dále práce z domova.  

Ve výzkumu se ukázalo, ţe 66 % procent respondentů vyuţívá flexibilní formy 

práce, přičemţ nejčastějšími nástroji, kterých respondenti ke skloubení osobního ţivota 

a práce vyuţívají, jsou pruţná pracovní doba (54 % všech) a práce z domova (34 % 
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dotázaných). Jedním z důvodů vyuţívání těchto nástrojů je péče o dítě/děti, dále mezi 

ně patří lepší efektivita práce a větší motivace pracovníka, ochrana před syndromem 

vyhoření či fakt, ţe ze strany zaměstnavatele nebyla poradci dána jiná moţnost (např.  

z důvodu nedostatku finančních prostředků na poskytnutí celého pracovního úvazku, 

zvyklosti v organizaci,...). Mezi důvody, proč někteří poradci flexibilních forem 

zaměstnání nevyuţívají, spadá opět faktor zaměstnavatele (neumoţňuje) a také to, ţe 

pracovníci nepociťují potřebu větší flexibility v oblasti práce a pracovní doby.  

Ze všech probandů je jich 66 % s moţností vyuţívání flexibilních forem 

zaměstnání spokojeno. Dvacet pět dotazovaných (61 %) dále hodnotí poměr mezi časem 

stráveným v práci a časem, kdy se věnují soukromému ţivotu, jako optimální. Těm, 

kteří jej za optimální nepovaţují, by k dosaţení optimalizace pomohlo mnoho 

subjektivních faktorů, mezi něţ patří například moţnost ještě větší flexibility (home 

office, kratší úvazky,...), pracovní posila, úprava provozních hodin, zaměření na plnění 

úkolů, nikoliv na počet odpracovaných hodin nebo lepší time management.  

Pokud by respondenti měli moţnost změnit své pracovní rozvrţení, sedmnáct  

z nich vše nechalo při starém (41 %). Jsou naprosto spokojeni. Šestnáct poradců by 

chtělo vyzkoušet práci z domova, deset pruţnou pracovní dobu, šest stlačený pracovní 

týden, dva sdílení pracovního místa, jeden by si přál ještě o něco niţší úvazek a dva 

nevěděli, jaký nástroj by chtěli vyuţít.  

Z výše uvedených závěrů lze tvrdit, ţe hypotéza byla potvrzena, neboť více neţ 

polovina respondentů je se slaďováním svého pracovního a soukromého ţivota 

prostřednictvím flexibilních forem práce spokojena. Většina dotazovaných vyuţívá  

k propojení pracovního a soukromého ţivota právě flexibilních forem práce a zároveň 

66 % dotázaných je s vyuţíváním těchto opatření zcela či spíše spokojeno. Proto se 

domnívám, ţe se poradcům daří harmonizovat svůj soukromý a pracovní ţivot velkou 

měrou právě díky flexibilním pracovním reţimům.  
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